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_ Quando concluí meu mandato como governador do Ceará, eu era, literalmente,
um analfabeto digital, incapaz de realizar um procedimento em computadores,
por mais elementar que fosse. Foi por insistência de Maria Beatriz, minha mulher,
quando retornamos de uma viagem a Portugal, que comecei a lidar com eles.
_ Com um pouco mais de tempo para me dedicar a afazeres pessoais, passei
a frequentar a internet e, com o estímulo dos amigos, me veio a idéia de criar
um blog através do qual eu pudesse manifestar impressões sobre fatos vários
e, assim, manter-me em contato diário com um bom número de pessoas com
algum interesse em meus pontos de vista.
_ Logo procurei penetrar na linguagem usual do meio e me adaptar às suas
características de síntese, clareza, diversidade e irreverência e cedo fui
supreendido por um crescimento constante no número de acessos ao blog,
tornando obrigatório, e quase sempre muito prazeiroso, uma intensificação da
minha nova atividade através de um meio interativo, novo, pelo menos para mim.
_ Como sou homem público, e fui colocado na condição de opositor ao atual
governo do estado pela decisão soberana do voto popular, pretendi dispor
da experiência que tive como governador para fazer do blog um observatório
crítico das ações do novo governo, entre muitos outros temas aos quais tenho
dedicado a atenção dos meus comentários.
_ Os áulicos de uma unanimidade oficiosa, que compromete a ética, as finanças
e a democracia, não demoraram a mover esforços no sentido de desqualificar a
postura oposicionista do blog, como se, ao perder uma eleição, devesse privarme também do exercício da cidadania e da liberdade de pensar.
_ Mas o deboche perdeu força e já vamos nós para mais de mil mensagens
postadas, pautando nossa conduta pela análise criteriosa e pelo respeito à
opinião, nem sempre convergente, de muitos que compartilham comigo aquele

espaço com a contribuição valiosa de seus comentários.
_ Esta edição, na forma de um almanaque, seletiva e diversificada, reúne uma
pequena, mas bem representativa parcela de tudo que foi postado dia após dia
naquela trincheira virtual onde me encontro hoje, movido não apenas pelo senso
de dever como homem público que não pretende se omitir, mas por um prazer
renovado em continuar mantendo com as pessoas, e os cearenses, sobretudo,
um contato freqüente e sempre muito estimulante para mim.

LÚCIO ALCÂNTARA

SEG

05.03.2007

oCanal da Integração
_ Um canal gigantesco, o maior já construído em concreto no País, com
225 quilômetros de extensão, é a obra mais fundamental para o processo
de fortalecimento das condições de convivência com o semiárido cearense.
Estamos falando do Canal da Integração, que já teve o seu primeiro trecho
inaugurado pelo Governo do Estado.
_ De saída, o Canal vai transportar as águas do açude Castanhão, no município
de Nova Jaguaribara, a pontos distintos do interior cearense. Com isso, a
agricultura irrigada ganhará um grande impulso, pois a obra vai fortalecer a
produção de frutas na região do Baixo Jaguaribe. Oabastecimento humano
de Fortaleza e comunidades ao longo do Canal também estará garantido nas
próximas três décadas, mesmo em períodos de estiagem.
_ Ao final do seu percurso, o Canal da Integração terá passado por 12
municípios, irrigando pelo menos 33 mil hectares e garantindo água para o
Complexo Industrial do Pecém e os distritos industriais de Maracanaú, Horizonte
e Pacajus.
_ Omais importante será quando a segunda e terceira etapas da obra estiverem
concluídas, o Ceará será o primeiro Estado em condições de receber as águas
provenientes da transposição do rio São Francisco.

QUI_08.03.2007

Rio São Francisco - Estrada Sinuosa

_ Uma estrada sinuosa, que exige fÔlego e paciência dos que a percorrem.
Esta parece ser uma boa imagem para definir as negociações em torno da
transposição das águas do rio São Francisco, assunto que o governo federal
espera traduzir em obras ainda este ano. Isso, se conseguir vencer os desvios e
paradas ocasionais, pois o percurso é longo.
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_ Tão longo quanto os 2.800 metros de extensão do São Francisco, que
percorre, alternadamente, cenários de natureza exuberante e de aridez
absoluta. Do ponto em que nasce, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até
desembocar no mar, entre Sergipe e Alagoas, o Velho Chico enfrenta uma corrida
de obstáculos e culturas variadas, sendo que sua bacia atinge 504 municípios de
sete estados brasileiros.
_ Por mexer com tanta gente, a transposição das águas do São Francisco
mobiliza forças sociais, promove interesses políticos e desperta paixões algumas despropositadas. Geralmente, as vozes que se levantam contra o
projeto alegam que ele causaria males ecológicos e econômicos ao País. Se
assim o fosse, estaríamos defendendo o indefensável. Mas não o é.
Hoje, mais do que nunca, é possível investir em grandes obras estruturantes
de forma planejada e responsável, sem desperdício de recursos nem danos para
o meio ambiente. Há muitos anos estudos são feitos acerca do aproveitamento
de uma pequena parte das águas do rio São Francisco, que não sofreria com as
obras.
Antes de começar o trabalho, é necessário um parecer favorável do Relatório
de Impacto Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Rima/IBAMA), entre outras providências. Agora, é hora de
unir conhecimento técnico, planejamento ambiental, campanhas de informação,
responsabilidade social e, sobretudo, vontade política.
_ A Assembléia Legislativa do Ceará deu mais um passo nessa caminhada em
prol de antigas reivindicações, instalando um comitê de defesa de transposição
das águas do São Francisco, com representantes de órgãos estaduais,
universidades e entidades, como a FIEC.
_ Nacionalmente, as negociações, permeadas por avanços e recuos, pequenas
vitórias e grandes polêmicas, têm sido levadas adiante pelo Ministério da
Integração Nacional, com o acompanhamento de vários ministérios e do Comitê
da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, no qual a sociedade civil tem
importante participação.
_ A transposição do São Francisco não resolverá todos os problemas referentes à
falta de água no Nordeste. Ela vai contribuir imensamente para um projeto maior,
que interliga bacias em vários pontos da região, de modo a distribuir água o ano
inteiro e garantir condições mais dignas de sobrevivência para milhares de famílias.
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Pesquisas e experiências desenvolvidas nas últimas décadas comprovam
que o semiárido é propício a atividades lucrativas, como fruticultura,
ovinocaprinocultura, apicultura e produção de oleaginosas (mamona,
amendoim, gergelim, girassol). Oprojeto do São Francisco, combinado com
medidas sérias de integração hídrica, pode levar a região a um novo modelo de
desenvolvimento.
_ O Ceará inaugurou há pouco tempo a primeira etapa do Canal da Integração
e trabalha, de forma planejada, há 15 anos na construção de açudes, canais,
estações de tratamento, adutoras e poços profundos que se comunicam por
todo o Estado.
_ Hoje, os programas que dão certo evitam pulverização de recursos, promovem a
articulação das ações setoriais do governo e mobilizam forças da sociedade civil,
principalmente dos beneficiários das medidas, formando parcerias estratégicas e
duradouras. A articulação institucional intergovernamental potencializa esforços e
recursos, tornando possível a complementariedade de ações.
Todos conhecem o episódio das jóias da Coroa, que D. Pedro 11 jurou vender
caso necessário, em troca da solução da questão nordestina. Que a transposição
das águas do rio São Francisco não se transforme em uma miragem no deserto
nem esbarre na má vontade gerada pela desinformação.
_ A última grande estiagem nordestina (1998-1999) consumiu R$ 2 bilhões
só do governo federal. Isso é quase metade do valor calculado para financiar a
transposição do rio São Francisco.

SEG 02.04.2007

Ética na política
_ Vivemos uma crise geral, uma crise ética. Não sei se de comportamento.
As pessoas não estão se conscientizando das funções que exercem e aí a
população não distingue quem realmente está cumprindo seu dever e quem não
cumpre, colocando todos na mesma situação. Isso reflete um enfraquecimento
institucional, o que é lamentável. É muito ruim que tenhamos um País com
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instituições políticas, democráticas, poderes constituídos tão mal avaliados. É
verdade que não é uma coisa restrita ao Brasil. Há uma crise da democracia
representativa no mundo todo. Ea mídia tem um papel fundamental com a forma
de avaliar ou enfocar o papel desses poderes.
_ A forma de fazer campanha é outra coisa importante. Se faz campanha
prometendo o que não se pode cumprir. Edaí resulta nisso. Desprestígio,
desconfiança, descrédito. Isso é perigoso, porque não há alternativas melhores.
Temos que continuar investindo em educação política, vigilância em relação
às pessoas que ocupam esses cargos. Sem incorrer em injustiças e excessos
da mídia. As pessoas precisam se educar politicamente. Os próprios agentes
políticos têm que se educar, compreender a importância e a relevância das
funções que exercem, e a expectativa que as pessoas têm em relação a eles.
Abacaxis

_ Na política, os abacaxis são plantados nas promessas irresponsáveis de
campanha e colhidos na falta de compromisso dos eleitos. Que o digam as
vítimas.

SEX

27.04.2007

A visita de Bento XVI e a canonização de frei Galvão

_ A visita do papa Bento XVI ao Brasil, em maio, é muito importante para nossa
Nação, que tem um grande contingente de católicos. Opapa tem caracterizado
seu pontificado por uma insistência nas normas, nos postulados, naquilo que
constitui a essência da Igreja. Éum chamado à responsabilidade dos católicos
no sentido de que ninguém é obrigado a ser católico. Mas uma vez que é,
evidentemente que com todas as falhas próprias do ser humano, deve procurar
seguir aqueles postulados que orientam a ação e a atuação da Igreja.
_ Opapa Bento XVI não tem o carisma da comunicação que tinha João Paulo li,
mas tem uma solidez de conhecimento teológico muito grande. Acho que a Igreja
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Católica brasileira se ressente muito de que seus integrantes, principalmente
o clero, não tenha uma formação intelectual melhor, sejam mais preparados,
inclusive para um debate, um diálogo, uma pregação. E o papa, nesse sentido,
tem sido um grande incentivador.
_ Outro ponto alto da visita do papa é a apresentação do primeiro santo
brasileiro, que é frei Galvão. Não deixa de ser também uma glória para o Brasil.
Normalmente, as canonizações são feitas pelo Papa, em Roma. Bento XVI abriu
uma exceção e vai canonizar frei Galvão em São Paulo, na missa que celebrará
no Campo de Marte, dia 11 de maio.
A frase do dia

_ Quando todos pensam igual é porque ninguém está pensando. (Walter
Lippman)

QUA_09.05.2007

Mostra em Lisboa revela potencial do brasileiro Cândido de Faria

_ A exposição Cartazes históricos do cinema mostra filmes vistos pelos nossos
pais e nossos avós" a ocorrer entre 10 de maio e 24 de junho na Cordoaria
Nacional, em Lisboa, exibe cartazes dos primórdios do cinema dando ideia da
evolução desse importante instrumento publicitário.
_ Gostaria de estar lá para verificar a transformação do design gráfico e as
primeiras peças produzidas para divulgar os filmes junto ao público. Oque me
chamou atenção nas informações sobre a mostra é o fato desses cartazes terem
sido produzidos por um brasileiro em Paris, Cândido de Faria, o qual recebia
encomenda de vários lugares do mundo.
_ Nunca ouvira antes falar dele, apesar de meu interesse pelo design de um
modo geral e, em especial, pelas artes gráficas. Temos aí mais um importante
brasileiro desconhecido entre nós. Quem souber dele mande notícias. Minha nota
é só aperitivo.
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QUI

10.05.2007

João Paulo 11 e Bento XVI
Ao ver pela televisão a chegada do papa Bento XVI a São Paulo, recordei de
imediato o encontro que tive com seu antecessor, João Paulo li, juntamente com
Maria Beatriz, quando de sua visita ao Brasil iniciada por Fortaleza. Foi emoção
forte e inesquecível e, ainda que rápido, o contato foi suficiente para sentir o
impacto de sua força espiritual. Era de fato um personagem cheio de carisma,
capaz de transmitir a quem dele se aproximasse muito calor humano.
Enquanto o atual Papa é um intelectual, um teólogo, um homem de gabinete,
vigilante na observância da doutrina, seu antecessor era iovem, esportista, ator
de teatro na juventude, alpinista, combatente contra o nazismo e o comunismo
num país onde a igreja católica sempre teve importante protagonismo político.
_ Junte-se a isso sua vocação midiática e simpatia natural, que lhe asseguravam
sempre importantes espaços na imprensa. Basta recordar sua marca registrada
de beijar o chão de cada lugar que visitava.
_ A grande sensibilidade, a habilidade política de João Paulo li e sua enorme
disponibilidade para viagens aproximaram o Papa dos povos mais distantes de
Roma, instaurando um novo tipo de papado. Além de tudo, o atentado de que
foi alvo marcou dolorosamente seu pontificado o que contribui para atrair para si
mais solidariedade.
_ Mas, pode se perguntar: do ponto de vista do governo da igreja, quais as
semelhanças e diferenças entre os dois?
_ É importante lembrar que o atual Papa serviu a João Paulo em importante
cargo na Cúria, Congregação para Doutrina e a Fé, o Santo Ofício, a partir
de onde se combateu duramente a teologia da libertação, vista como desvio
doutrinário, culminando com a punição de alguns de seus maiores expoentes,
como, por exemplo, Leonardo Boft.
_ Também no seu pontificado deu-se a substituição da hierarquia da igreja
por prelados conservadores hostis ou desvinculados das chamadas ideias
progressistas. Em relação aos dogmas e doutrina foi também sempre muito
conservador, nunca abrindo a guarda.
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A diferença seria, então, mais de estilo e desempenho pessoal? Devo dizer que
ão encontrar em Roma o Papa, quando a convite de D.Fernando, Bispo do Crato,
acompanhei-o para conduzir a documentação que pede a reabilitação do Padre
Cícero pelo _ Vaticano, falei um pouco com ele, em inglês, sobre o Brasil e o
motivo da viagem, tendo sentido nele uma afetividade que a distância não sugere.
São impressões que deixo ao exame de vocês, cuja opinião gostaria
sinceramente de conhecer.

TER_15.05.2007

A retirada de Tony Slair

_ Oprimeiro ministro inglês, Tony Blair, anunciou sua renúncia abrindo a
temporada de escolha de seu sucessor que, ao que tudo indica, será seu
ministro da Fazenda, Gordon Brown. Ele foi o trabalhista a permanecer o maior
tempo no posto. Foi o líder da renovação do trabalhismo inglês, pondo fim a
anos seguidos de derrotas eleitorais.
_ Promoveu a reformulação do programa do partido e lançou a terceira via uma versão repaginada da social democracia à inglesa. Modernizou o país,
que desejava transformar em "farol do mundo"', levou a Inglaterra a anos
seguidos de crescimento econômico e reformou o sistema educacional.
Também incentivou a autonomia regional, instituindo, entre outras mudanças, os
parlamentos regionais da Escócia e País de Gales. Foi responsável pela paz na
Irlanda, levando protestantes e católicos à coalizão política na Irlanda do Norte.
_ No plano internacional, mostrou-se um firme aliado dos americanos,
envolvendo seu país na guerra do Iraque a partir de mal explicadas evidências
da existência de material nuclear naquele país, o que suscitou um escândalo que
atingiu a tradicional BBC e os meios políticos ingleses. A participação na guerra
do Iraque e a aliança visceral com Bush jogaram sua popularidade no chão e
obrigaram-no a bater em retirada.
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QUA_16.05.2007

E o piso?

_ OGoverno do Estado anualmente, por ocasião do aumento do salário mínimo,
elevava o piso salarial geralmente no mesmo percentual de reajuste do mínimo,
ainda que o piso já estivesse em um valor superior ao anunciado. Este ano até
agora nada aconteceu. Aonde andará o "Mova-se" que não se move ...

SEX

18.05.2007

A França de Sarkozy e Fillon
_ Nicolas Sarkozy assumiu quarta-feira (16) a Presidência da França no lugar de
Jacques Chirac, no poder havia 12 anos. No discurso de posse, o novo chefe de
Estado prometeu defender a identidade e a independência da França e trabalhar
por uma Europa que proteja seus próprios cidadãos.
_ Afirmou que irá "trazer de volta valores como o trabalho, o esforço, o mérito e
o respeito". Disse, ainda, que nunca houve uma necessidade tão grande de se
opor à intolerância e ao racismo.
_ Ontem (17), Sarkozy nomeou François Fillon para o cargo de primeiro-ministro,
apostando na capacidade de negociação desse conservador moderado para superar
a resistência sindical às reformas que o novo governo propõe. Onovo premier, 53
anos, é senador e já ocupou os ministérios de Ações Sociais e da Educação.
_ Na eleição francesa, chamou a atenção a taxa de participação, estimada entre
85% e 86%. Segundo todos os institutos de pesquisa, foi uma das mais altas já
registradas na França, comprovando o interesse do francês nesta disputa.
_ Tanto a candidata socialista Ségolêne Royal como o conservador Nicolas
Sarkozy propunham mudanças. É como se a França estivesse rompendo com o
status quo e desejasse um novo rumo para os franceses.
_ A vitória do Nicolas mostra que a tendência conservadora na França, embora
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esse conservadorismo dele, que se assume como um homem de direita,
propusesse mudanças importantes na economia e outras áreas da política
francesa, está inspirada nestes movimentos que vimos nos últimos anos na
França, de imigrantes, de desempregados nos subúrbios das cidades francesas,
na banlieue de Paris, com grandes perturbações na ordem pública, mostrando
que há na França uma estagnação política e até da economia que requer um
novo posicionamento do governo e dos franceses de modo geral.

QUA_23.05.2007

oCeará e os casos de sequestro
_ Interessante a entrevista publicada com Roberto Costa, especialista em
segurança empresarial, na Autêntica Vida Magazine - que se intitula a primeira
revista eletrônica da cidade.
_ Questionado sobre os casos de sequestras no Brasil e no Ceará, ele afirma
que em todo o País o número de casos solucionados gira em torno de 42%; no
Ceará, ano passado, os casos solucionados chegaram a quase 90% e este ano a
100%. Efinaliza: "nem a Colômbia nem o México chegaram a este sucesso nos
casos".
_ Palavras de Roberto Costa: "O Ceará é um case para todos que trabalham com
segurança no país."

QUI

31.05.2007

Segurança de países
_ A revista inglesa The Economíst acaba de publicar o Global Peace Index,
que avalia o índice de segurança de 121 países. Os dez mais seguros:
Noruega, Nova Zelândia, Dinamarca, Irlanda, Japão, Finlândia, Suécia,

15

Canadá, Portugal e Áustria. OIraque é o último da lista e os Estados Unidos
ocupam a colocação número 96. OBrasil está na 83 a posição. A matéria foi
destaque hoje no jornal OGlobo.
Doação de órgãos
_ Cogita-se na União Europeia da adoção de um cartão único de doador
de órgãos como forma de elevar os índices de doação, válido para todos
os países, com o fim de elevar o número de doadores. Otema entrou na
agenda porque as doações estão muito aquém das necessidades e um
reality show da televisão holandesa, no qual uma mulher, doente terminal,
vai escolher entre 3 pessoas, inclusive com participação do público, qual
delas deverá receber seu órgão. Foi demais, até para a descolada Holanda.
Uma onda de protestos se seguiu pedindo a suspensão do programa e o
tema dos transplantes ganhou força na discussão.
No Brasil, após a Lei da Vida, de minha autoria quando senador, aumentou
significativamente o número de doações e de transplantes. Agora, os
números mostram uma queda na estatística de transplantes evidenciando a
necessidade de se investir mais em campanhas de esclarecimento, previstas
na lei de minha autoria, como na organização das chamadas centrais de
transplantes, sem o que o gesto altruístico da doação torna-se inócuo.

SEX

01.06.2007

Guerra fiscal ou o quê?
Segundo dados da pesquisa industrial anual publicada pelo IBGE, São Paulo
e Rio de Janeiro perderam espaço na geração de empregos reduzindo sua
participação de 49,9% para 42% registrando-se avanço no Paraná, Santa
Catarina, Goiás, Minas Gerais e Ceará. _ Certamente, o crescimento do emprego
industrial no Ceará deve-se a uma política de incentivos fiscais desenvolvida nos
últimos anos de forma agressiva, que resultou, por exemplo, na formação de um
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pólo calçadista em grande parte construído às custas da migração de empresas
do Rio Grande do Sul.
Quando se fala em reforma tributária, surge imediatamente a ide ia de eliminar
ãguerra fiscal entre os estados. A pergunta que se segue é sobre o que será
colocado em seu lugar para atrair indústrias para os estados mais pobres sem
o incentivo fiscal. A resposta que se ouve é evasiva ou inconsistente. Épreciso
abrir o olho para que não se perca o único instrumento de atração industrial que
temos sem que se coloque nada em substituição.

QUA

06.06.2007

Os 7 pecados sociais
_ Visitando a índia, o presidente Lula foi ao Memorial Mahatma Gandhi onde
recebeu um estandarte de tecido que trazia impresso os 7 pecados sociais
enumerados por Gandhi.
_ Para seu conhecimento, vou transcrevê-los.
1- Política sem princípios
2- Riqueza sem trabaltlO
3- Prazer sem consciência
4- Conhecimento sem caráter
5- Comércio sem moralidade
6- Ciência sem humanidade
7- Devoção sem sacrifício
A polêmica dos ciclos
_A Prefeitura do Rio e o Governo de São Paulo decidiram acelerar a implantação
nas escolas públicas do sistema de ciclos. A consequência imediata da
providência é o fim da reprovação do aluno. Haverá promoção para a série
seguinte, independentemente do desempenho escolar. Acaba-se com o
represamento de alunos em séries incompatíveis com a idade, evitando-se,
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ainda, comprometer a autoestima da criança.
Em tese, os conteúdos não assimilados pelo aluno seriam absorvidos nas
séries seguintes mediante acompanhamento pedagógico, reforço escolar, etc. Os
que defendem o método consideram que a seriação com avaliação e repetência
em nada ajudam o sistema escolar e ao próprio aluno.
_ A questão não é pacífica. Pais de alunos e professores nas duas cidades
têm-se mobilizado contra a decisão do Prefeito e do Governador. Quando fui
candidato na última eleição, a pergunta sobre a adoção do sistema de ciclos
surgia com frequência. Em discussão com especialistas em educação sobre o
tema costumava fazer-lhes uma pergunta: se isso é bom, por que as escolas
particulares não o implantam? Fica aí sugestão para um bom debate, que pode
ajudar a lançar mais luz sobre o assunto.

SEX 08.06.2007

Traição na política
_ No ex-blog do César Maia há, hoje, menção a artigo publicado no EI País,
jornal da Espanha, sobre o tema atual, e muito antigo, da traição na política.
Por achar oportuno o comentário, e de qualidade, transcrevo o texto inicial do
mesmo, conforme a fonte a que me referi.
A) Trecho inicial do artigo de Andrés Ortega em EI País.
1. Nenhuma outra atividade, como a política, no sentido da luta pelo poder,
implica tanta disposição a trair os mentores que se apresentam como
companheiros ou amigos.
2. Maquiavel situou a traição dentro da virfú política, que pouco tem a ver com a
moral e com o ódio.
3. A traição pode plasmar a dialética hegeliana (só que sem a idéia de progresso)
na qual se nega o anterior: não se trai para ser igual ao traído. Isso explica
que alguém que estava trabalhando com seu predecessor acabe sendo muito
diferente ao chegar à cúspide.
4. Para ser traidor deve-se ter resistência. As traições ocorrem dentro de uma
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mesma família (política). Não se trata de se passar ao inimigo, mas de trair
o amigo, o companheiro, dentro do próprio grupo. Os desdobramentos nem
sempre são pacíficos
B) )nJr..iD de Je.<)isJatura em 1937.
Churchill - já deputado veterano- degustava seu charuto, aguardando a primeira
sessão. Senta-se a seu lado um jovem e estreante deputado, e puxa conversa,
apontando para a bancada da frente, simétrica, dos deputados do outro partido, e diz:
-É deputado ... ali na frente estão os nossos inimigos. Churchill reagiu de batepronto:
-Inimigos, não. Ali estão os nossos adversários. Nossos inimigos estão aqui atrás.

SEG_11.06.2007

Emprego médico
Nem todos os empregos de médico são confortáveis. Com um certo
humor, a médica sérvia Mary Black publicou no British MedicaI Journal artigo
relacionando a seu critério situações em que o trabalho do médico certamente
gera questões de consciência. Abaixo transcrevemos parte do texto com o título:
Quais são os piores empregos para um médico?
_ Em um recente artigo, Mary Black, apresenta suas ideias sombriamente
engraçadas sobre os piores empregos para profissionais de saúde."Meus
critérios são pessoais: são empregos que comprometem seriamente os padrões
éticos e morais, são difíceis de justificar para seus filhos e provavelmente serão
uma fonte de arrependimento em seu leito de morte", disse Black. ''Alguns
desses trabalhos são muito bem pagos - tinham de ser."
Aqui está a lista de Black:
1. Chefe dos serviços médicos na baía de Guantánamo. Black indica que as
instalações são novas e os visitantes, raros. Mas diz que os médicos podem ter
dificuldades para explicar os estranhos hematomas e mordidas de cachorro em
seus pacientes.
2. Cientista pesquisador em qualquer grande companhia de tabaco. Na opinião
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de Black, esse emprego exige inverter - e subverter - o objetivo habitual da
maioria dos médicos. Não importa em quê alguém nesse tipo de emprego
acredite, ela explica, está criando novas maneiras de matar pessoas.
3. Desenvolvedor de armas químicas. Ver acima.
4. Cirurgião no ramo de transplante comercial de rins. Essencialmente, diz Black,
você está ferindo um paciente para salvar outro. Isso para ela tem mais a ver
com dinheiro do que com ética médica.
5. Médico de doping esportivo. Esse emprego traz muito dinheiro e significa
muito tempo em eventos esportivos, ela explica. Mas, se você for descoberto, o
jogo acabou.
_ Concordo com Black que alguns desses empregos vão contra o juramento de
Hipócrates: Primeiro, não cause danos. Mas também me pergunto quais poderiam
ser considerados os empregos mais difíceis na medicina. Por exemplo, não
conheço ninguém que seja um oncologista pediátrico. Mas ainda bem que há
preferências individuais - e que muitas pessoas pensam diferentemente de mim.

QUI_14.06.2007

Poema do dia
Isto é que me dana
A vida em vão
Ovão da vida
Uma escada
Uma espécie de entrada para saída.
Fernando Tordo, in "Quando não souberes, copia".
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DOM_17.06.2007

Reflexão para o domingo

Dai-me força para resistir, paciência para sofrer, constância para perseverar.
('Do livro Imitação de Cristo, atribuído a Tomás de Kempis.)

SEG_18.06.2007

A frase do dia

_O idoso é aquele que acredita em tudo, o de meia idade suspeita de tudo, já o
jovem, sabe tudo. (Oscar Wilde)

QUA_20.06.2007

A educação no Ceará - 1
_ OMinistério da Educação mediu as condições de aprendizado dos alunos na
primeira fase do ensino fundamental na rede pública expressando o resultado
mediante um índice, o IDEB (índice de Desenvolvimento do Ensino Básico).
_ Os dados demonstram que o Ceará tem o melhor desempenho no Nordeste
. Obteve nota 2,8, para um máximo de 5. Os melhores resultados são os
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com notas 4,4 , 4,3 e 4,1
respectivamente. Pernambuco obteve pontuação idêntica à nossa.
_ Oresultado não quer dizer que estamos bem, mas indica que melhoramos,
e começamos a colher o fruto do trabalho realizado. Perseverar na luta
para melhorar a qualidade da educação é a única forma de promover
consistentemente o desenvolvimento.

21

A educação no Ceará - 2

oMinistério da Educação mediu o aprendizado dos alunos da rede pública na
segunda fase do ensino fundamental construindo um indicador, o IDEB (índice
de Desenvolvimento do Ensino Básico) considerando o desempenho dos alunos
em prova que aplicou, e as taxas de aprovação. O Ceará foi o primeiro colocado
no Nordeste com nota 2,8 de um máximo de 5,0 empatado com Maranhão e Rio
Grande do Norte.
_ Os melhores resultados foram os de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais,
com 4,1, 3,8, e 3,6. Todos concordamos que a qualidade do ensino em nossa
rede pública deixa muito a desejar e requer esforço permanente em busca da
melhoria desejada. Os resultados do esforço feito até aqui, todavia, começam a
aparecer.
QUI

21.06.2007

A educação no Ceará - 3
OMinistério da Educação avaliou o aprendizado dos alunos do ensino médio na
rede pública expressando os resultados através de um índice, o IDEB. OCeará foi
o estado melhor situado no Nordeste, obtendo nota 3,0, de um máximo de 5,0.
Os estados melhor classificados foram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, todos com 3,5.
_ Como se vê, nos três grupos avaliados o Ceará obteve sempre o primeiro lugar
no Nordeste. Pode se dizer que é pouco, e é mesmo, quando confrontamos
nossos resultados com os estados do sul que tambem ainda não são os ideais.
_ A registrar a importância das avaliações regulares para conhecimento da
situação da educação, cultura que vai se firmando em nosso meio como forma
de conhecimento da realidade e orientação na execução das políticas públicas.
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QUA_27.06.2007

Aniversário
_ Há 50 anos, o Journa/ of lhe Roya/ Society for the promotion of hea/th
publicava o primeiro trabalho científico relacionando o hábito de fumar com a
incidência de câncer do pulmão.
_ Entre 1945 e 1955, a taxa de mortalidade devida a este tipo de câncer passara
de 188 óbitos por milhão de habitantes para 388. Não obstante as confirmações
posteriores da relação entre fumo e câncer do pulmão, o vício do fumo ainda
afeta milhões de pessoas no mundo.
_ Observe que os males causados pelo fumo se estendem a outras moléstias
pulmonares, por exemplo, o enfisema, além de doenças cardiovasculares.
Fumar faz mal à saúde e é brega. Ou como diz meu xará Lúcio Brasileiro é out.
Deixar de fumar é in.
A frase do dia
_A adulação é uma moeda que empobrece quem a recebe. (Laura Junot)

SEX_29.06.2007

opoeta e a economia
_ Muitos sabem que Fernando Pessoa foi grande poeta. Alguns sabem que foi
tambem redator publicitário. Poucos hão de saber que deu lições de economia.
Disto nos dá conta o economista Gustavo Franco em livro que organizou, A
economia em Pessoa, da editora Reler.
_ Sem falar em privatização e globalização, já defende estes conceitos. Chega
a afirmar categoricamente: "Quanto mais o estado intervém na vida espontânea
da sociedade, mais risco há de, se não positivamente mais certeza, de a estar
prejudicando" .

23

_ Emais, "há serviços de Estado, em muitos países, que trabalham com déficit
previsto para beneficiar o consumidor. Como, porém, esse consumidor é ao
mesmo tempo contribuinte, o que o Estado lhe dá com a mão direita, terá
fatalmente que tirar-lho com a esquerda. Oconsumidor é, no fim, quem paga o
que deixa de pagar".
_ Como veem, o gênio administrava heterônimos e um talento polivalente.

SÁB

30.06.2007

Afrase do dia
_ Oriso é a mais útil forma da crítica porque é a mais acessível à multidão. (Eça
de Queirós)

DOM_01.07.2007

olivro do século
1984, de George Orwell, foi escolhido o livro que melhor define o século 20.
A escolha feita por um júri por solicitação do site Guardían Unlímíted Books, do
jornal inglês The Guardían, selecionou inicialmente 50 livros, tendo a obra de
Orwell saído vencedora com 22% das preferências.
_ Certamente, entenderam que, ao menos em parte, as previsões do autor, de
invasão da privacidade, crescimento do poder do estado, enfim, do big brother,
convertido em um programa de televisão muito popular, a consagração do
voyeurísmo, se confirmaram.
_ Que o digam os letreiros gentis que nos saúdam por toda parte, "sorria, você
está sendo filmado"".
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QUI_05.07.2007

União Europeia
A União Europeia renunciou àquela que seria sua mais ambiciosa reforma
Institucional, a adoção de uma constituição única a reger todos os países que a
integram. Oprojeto, elaborado por uma comissão coordenada pelo ex-presidente
da França, Giscard D'Estaing, foi rejeitado pelos franceses, o que acabou por adiar
a realização dos referendos nos outros países e, ao cabo, inviabilizar a ide ia.
Agora, o que se negocia é algo menos abrangente, um novo tratado, o qual
dispensaria a consulta à população dos países membros. Cabe, agora, à
presidência portuguesa do Conselho Europeu, que dura seis meses, concretizar
a iniciativa acertada na última reunião dos chefes de governo, realizada na
Alemanha.
Aliás, no contexto da presidência portuguesa, deu-se esta semana em Lisboa
ãconferência de cúpula entre a União Europeia e o Brasil. A imprensa destacou a
importância da iniciativa e o protagonismo mundial que o Brasil vem alcançando
nos últimos anos.

SEX

06.07.2007

Finanças saudáveis
_ OGovernador do Estado enviou mensagem à Assembleia Legislativa
solicitando autorização para contrair empréstimo no valor aproximado de dois
bilhões de reais junto ao Bird, Bid e BNDES.
_ É evidente que isso se tornou possível graças à excelente condição financeira
em que o Estado se encontrava por ocasião da passagem do governo, fruto de
um trabalho realizado com determinação e espírito público. Opedido feito ao
Legislativo e a anuência dos bancos à operação só comprovam o que afirmo.
_ Afinal, ninguém emprestaria dinheiro a um estado quebrado ...
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QUA

11.07.2007

Mais prêmios para o Ceará
_ A Comissão Nacional de Avaliação do Prêmio Rodrigo Melo escolheu, em
2007, sete vencedores do concurso, dois deles cearenses.
_ OMuseu do Ceará, vinculado à Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), foi
agraciado com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do
Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).
_ Ooutro cearense vencedor do Prêmio, na categoria Proteção do Patrimônio
Natural e Arqueológico, é o GeoPark Araripe da Universidade Regional do Cariri/CE.
_ A premiação - composta de troféu, cert'ificado e R$ 14 mil- refere-se a ações
do Governo do Estado nas atividades voltadas à preservação do patrimônio
cultural cearense. A entrega do prêmio do IPHAN acontece no dia 17 de outubro,
em Brasília.
_ São certificados de que estávamos no caminho certo. Parabéns a todos que
trabalharam pela preservação do patrimônio durante nossa gestão à frente do
Governo do Estado.

SEX_13.07.2007

Afrase do dia
_ Aqueles que prescindem de liberdades essenciais para comprar um pouco
de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança.
(Benjamin Franklin)
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SEG_16.07.2007

Desinteresse
Pesquisa de opinião mostrou que os portugueses estão entre os europeus que
menos se interessam pela política. Eleição realizada ontem para Presidente da
Câmara de Lisboa, correspondente ao nosso Prefeito, teve 62% de abstenção.
Note~se que o voto em Portugal não é obrigatório. Parece que se encheram
mesmo da política ...
Dispensa
Vinte e oito por cento. É o percentual de dispensa de licitação nos
procedimentos para aquisição de bens e serviços no atual governo no período
compreendido entre janeiro e junho. Como ficam os críticos raivosos, que tanto
falavam no assunto no passado?

QUI_19.07.2007

Recomendado
_ Recomendo a leitura do livro A menina que roubava lívros, de Markus Zusak,
editora Intrínseca.
_ A narradora é a Morte, e a trama se desenvolve em torno de uma criança
adotada duas vezes, pobre, vivendo em uma pequena cidade da Alemanha
nazista em plena segunda guerra mundial. Iniciou-se na leitura pelo Manual
do Coveiro, obtido durante o sepultamento de seu irmãozinho, e alimentouse de exemplares subtraídos da biblioteca do Prefeito com a cumplicidade de
sua mulher. Salvou-se, espiritual e fisicamente, graças ao hábito da leitura.
Mostra, que ao contrário do que pensam os céticos, livros também são objetos
roubáveis.
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A frase do dia

_ Examinai bem se tudo que prometeis é justo e possível, pois uma promessa é
uma dívida a pagar. (Confúncio)

SEX

20.07.2007

Equilíbrio fiscal

_ Ojornal Diário do Nordeste de ontem publicou matéria dando conta
de que o Governo do Estado assinou com o Ministério da Fazenda o PAF
(Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados), sendo o terceiro
estado a fazê-lo.
Oacordo celebrado, além de outras vantagens, permite ao Ceará
contratar operações de crédito no montante de R$ 2,2 bilhões até 2009.
Para além da diligência do estado em concretizar o acerto, mencione-se,
por imprescindível, a qualidade da gestão fiscal anterior que entregou as
finanças estaduais em ótima situação.

SÁB

Modéstia

_ A falsa modéstia é pior que a vaidade.
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21.07.2007

SEG_23.07.2007

Poesia 11

Minha alma selvagem
vigiou o desenho
apagou-lhes as cores
franziu o cenho e
expandiu-se aos horrores.
Lente radica (Beatriz Alcântara)

TER_24.07.2007

Natalidade

_ A queda da taxa de natalidade na Europa já assusta muitos países. Em alguns,
os nascimentos já são inferiores às mortes. Oquadro torna-se mais grave
se levarmos em conta a imigração, legal ou clandestina. Fenômeno que afeta
bastante as populações autóctones.
_ Na tentativa de debelar o problema, alguns desses países já adotaram, ou
anunciam para breve, uma política de incentivos financeiros à maternidade. Éo caso
da Alemanha, Espanha e Portugal. Será que o velho Malthus está sabendo disso?

QUI_26.07.2007

Fragilidades do dragão

_ Omundo assiste espantado ao vertiginoso crescimento da China e sua
importância cada vez maior na economia mundial, desbancando países e
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tradicionais centros industriais, líderes na fabricação dos mais variados produtos.
Chega-se a citar, com freqüência, o país como um exemplo a ser imitado
pelo Brasil que há anos cresce timidamente. Omodelo chinês não é passivel de
cópia. Por uma razão simples. Na base do sucesso econômico indiscutível está
o dumpíng, na concepção mais ampla da palavra. Isto é, para além da prática de
preços artificialmente baixos configurando uma prática comercial predatória.
_ Há pelo menos três modalidades de dumping chinês claramente identificados.
aambiental, que leva à poluição e destruição dos recursos naturais pela
indústria e pela construção de grandes obras de engenharia. Osocial,
caracterizado por salários vis e ausência de leis que protejam o trabalhador.
ademocrático, que consiste na falta de liberdade política e de expressão, e
desrespeito aos direitos humanos.
_ Para mim, aí está a vulnerabilidade chinesa que poderá, a longo prazo,
comprometer o êxito que vem alcançando. A melhoria do padrão de vida do
povo, a facilidade das comunicações, a integração do país na comunidade
internacional, a exigência de padrões mais modernos e mais humanos na
produção, e a cobrança por mais liberdade, podem levar à inconsistência do
sistema. Quem for vivo talvez veja ...
Festival de música

_ Que bom que o governo estadual deu continuidade ao Festival de Música da
Ibiapaba, na linda cidade de Viçosa. Esta é uma das realizações do meu governo,
na área da cultura, de que mais me orgulho. Assim como os festivais que
instituimos no sertão dos Inhamuns, no Cariri, em Quixeiramobim/Quixadá e em
Limoeiro.
_ Éa interiorização da cultura e do turismo e, no caso de Viçosa, a capacitação
de músicos em vários instrumentos. a sucesso do festival foi assegurado desde
a primeira edição, graças a uma equipe dedicada e competente, ao apoio de
várias instituições e à decisiva colaboração da Prefeitura e do povo de Viçosa.
Rebelião
_ Lamentável a rebelião ocorrida no Instituto Penal Paulo Sarasate, que deixou
presos mortos e feridos. Na minha gestão ocorreram alguns distúrbios em
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prisões, com danos materiais, mas sem mortes. Aliás, nesses seis meses já
morreram mais presidiários que durante todo meu governo.

SEG

30.07.2007

Gustavo Barroso

ogrande escritor e historiador Gustavo Barroso foi, como é sabido, uma das
principais figuras do integralismo. Oque poucos sabem é que na juventude
pertenceu ao Clube Máximo Gorki, sociedade literária, primeira agremiação
soc,ia,lista DO Ceará.
_ Colaborou com Joaquim Pimenta no jornal ODemolidor, que circulou entre
1907 e 1908, e lançou outro periódico socialista que tinha como lema, regenerar
combatendo, o qual teve um único número, o que o levou a afirmar que ele"
viveu um pouco mais que a rosa de Malherbe".
_ Como vimos mais tarde, os ensinamentos socialistas, mesmo marxistas,
hauridos em seu convívio com Eugênio Froideval, segundo suas próprias
palavras, também não tiveram vida longa ...

Testemunhas
_ Este ano, duas testemunhas de crimes cometidos por policiais foram
assassinadas em seguida aos seus depoimentos. E o Pro-Vita, Programa de
Proteção a Testemunhas, por que não foi acionado?
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QUA_01.08.2007

Aplauso

_ Merecem aplausos a comemoração do Dia do Patrimônio Estadual e a
conclusão das obras de restauro do sobrado do Dr. José Lourenço, promoções
do Governo do Estado.
_ A data está consagrada em lei estadual de minha iniciativa quando governador.
a sobrado foi adquirido no meu governo, tendo as obras sido apoiadas
pela Telemar, graças ao interesse do empresário Carlos Francisco Jereissati
atendendo minha solicitação.
_ Em dezembro do ano passado foi entregue a primeira parte da obra. Parabéns!

DOM

Soneto da ingratidão

A um ingrato
Não maldigo o rigor de minha sorte,
Por mais feroz que fosse e sem piedade,
Arrancando-me o trono e a majestade
Quando a dois passos só estou da morte
Do jugo das paixões minha alma forte
Conhece bem a estulta variedade,
Que hoje nos da contínua felicidade
Eamanhã nem um bem que nos conforte.
Mas a dor que excrucia e que maltrata,
A dor cruel que o ânimo deplora,
Que fere o coração e quase o mata,
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05.08.2007

Éver na mão cuspir, à extrema hora,
A mesma boca, aduladora e ingrata,
Que tantos beijos nela deu outrora.

D. Pedro de Alcântara, 2° Imperador do Brasil, in "Os melhores sonetos
brasileiros", Lisboa (1924).
Dengue
_ ODiário do Nordeste de sábado, 4 de agosto, traz a notícia, citando como
fonte a Secretaria de Saúde do Estado, que o número de casos de dengue
hemorrágica este ano já superou o número de todo ano passado. Registre-se
que foi retomada há pouco a participação valiosa dos bombeiros no combate à
doença, tal qual se fez no governo passado.

SEG

06.08.2007

Transplantes
_ Pela primeira vez, desde 2001, caiu o número de transplantes no país. Em
2006, foram realizados 14.100 transplantes contra 14.200 em 2005. Também
ocorre uma redução nas doações. Em 2004, a média de doações era de 7,4 por
um milhão de pessoas. Em 2005, foi de 6,3, e, em 2006, de 6,0.
_ Para reverter o quadro há necessidade de um esforço maior na realização dos
transplantes e no aumento das doações. No caso dos transplantes de coração,
a queda foi de 200 transplantes em 2004, para 181, e 147, em 2005 e 2006,
respectivamente.
_ Ano passado, o Ceará, com 12 casos, foi o quinto colocado em número de
transplantes cardíacos, atrás de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul. Parabéns às equipes da Central de Doações da Secretaria de Saúde do
Estado e do Hospital do Coração de Messejana.
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A frase do dia
Paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva. (Jean de La Fontaine)

TER

07.08.2007

Geopark Araripe
_ Ano passado, graças aos esforços, entre outros, de Hélio Barros, André
Herzog e José Sales, a Unesco reconheceu uma área no Cariri, representativa do
patrimônio natural, como o primeiro geoparque elas Américas.
Oreconhecimento demanda ações no futuro que garantam o selo concedido
por aquela instituição. Urge, portanto, trabalho conjunto de governos, em todos
os níveis, universidades, entidades ligadas à pesquisa e ao meio ambiente,
organizações não governamentais, para assegurar a importante conquista.
A importância do nosso feito acaba de ser reconhecida pelo IPHAN, Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao conceder ao projeto o prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade, na categoria de proteção ao patrimônio natural
e arqueológico, a ser entregue no dia 17 de outubro no Teatro Cláudio Santoro,
em Brasília.

QUI

09.08.2007

Esporte
_ Odesempenho do Brasil nos jogos Panamericanos, realizados recentemente
no Rio de Janeiro, pode estar mostrando que afinal estamos entrando em uma
nova e melhor fase do esporte em nosso país. A organização dos jogos revelou
também nossa capacidade para organizar grandes eventos esportivos.
_ No Ceará, considero que um grande passo foi dado em meu governo com
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a criação da Secretaria de Esporte e Juventude. Passamos a ter uma política
estadual para o esporte, que constou, entre outras coisas, do apoio aos atletas
sem condição financeira (através da Bolsa Atleta), a construção de quadras
cobertas, a construção de vilas olímpicas, a edição de lei estadual coibindo
abusos no acesso gratuito ao estádio Plácido Castelo, mediante o uso de
catracas eletrônicas, a realização anual de eventos esportivos, alguns inovadores
como os Caminhos de Iracema e os Jogos de Praia, envolvendo esportes
praticados na areia e na água.
A dupla do vôlei de praia, Juliana e Larissa, medalha de ouro no Pan, participou
desses jogos, e como governador tive o prazer de atribuir à Juliana a medalha do
mérito esportivo. Os Jogos de Praia já estão convertidos em Jogos Brasileiros, e
constituem uma novidade implantada por nós, aproveitando nossa relação com
o mar e o grande interesse por essas práticas esportivas. Será que vão ocorrer
este ano, como deveria acontecer?

SEX

10.08.2007

Bicicleta
_ Sou fascinado por bicicletas. Aos domingos e feriados costumo pedalar,
passeando pela avenida Beira-Mar. Infelizmente, apesar de vivermos em uma
cidade plana - o que favorece o ciclismo -, o tráfego intenso, associado à
escassez de ciclovias, desestimula o uso da bicicleta como meio de transporte,
ou como prática esportiva. Como Prefeito de Fortaleza, fiz construir as primeiras
ciclovias da cidade nas avenidas José Bastos e Humberto Monte.
Criança e adolescente, também tive a minha bicicleta, que tinha um nome,
"Husqvarna", e freava no pedal. As preferidas eram aquelas pretas, como as
que transportavam os padres holandeses da igreja de São Benedito, marcas
"Raleigh" e "Philips". Imaginava que a "Raleigh", como muitas marcas famosas
de diferentes produtos, tivesse desaparecido.
_ Pois hoje reencontrei-a nas páginas do The Guardian, moderna, dobrável, elegante,
aconselhada para completar itinerários de viagens feitas por ônibus ou trem.
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Deu na Veja
_ A revista Veja desta semana traz, em sua última página, artigo do jornalista
Roberto Pompeu de Toledo, sob o título, "A polícia continua sem policiar". Nele
são reproduzidas afirmações do Coronel José Vicente, da Polícia Militar de São
Paulo, especialista em segurança pública.
_ Entre outras coisas, ele diz sobre a compra de luxuosas Toyota Hylux pelo
Governo do Ceará para sua polícia: "não conheço polícia americana que tenha um
carro desses". Odinheiro, segundo ele, daria para comprar mil viaturas comuns.
A frase do dia
Crê nos que buscam a verdade. Duvide dos que a encontraram. (André Gide)

DOM

12.08.2007

Dia dos pais
"Não basta ser pai, é preciso participar", repetia o bordão publicitário através
dos orgãos de comunicação. Está certa a mensagem, mas não é tudo. Orientar,
educar, informar, dar exemplo, exercer a autoridade com brandura, dialogar. Eis
aí, breve síntese de um roteiro da paternidade responsável.
_ Ainda que não tenha a mesma sensibilidade e a afetividade, que caracterizam
a mãe, o pai é uma referência importante para os filhos. A luta pela vida, as
urgências do mundo moderno, as múltiplas solicitações do cotidiano, dificultam
a comunicação entre pais e filhos, e geram barreiras invisíveis, mas efetivas,
entre os dois.
_ Estabelece-se uma atmosfera de incomunicabilidade, cuja lamentação tardia,
desponta quando já não temos com quem falar. Então, tudo que resta é uma
saudade pungente, e uma lembrança tênue do que passou. Aos pais, e as mães,
que tambem são pais, posto que na ausência desses, feitas chefes de família,
minha homenagem.
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Reflexão do domingo

A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito
mais será exigido. (Lucas, 12,48)
As melhores histórias de amor

_ Uma estação de televisão inglesa fez uma pesquisa, ouvindo 2.000 leitores,
para eleger as melhores histórias de amor de todos os tempos. Richard
Kingsbury, responsável pelo canal UKTV Drama, que encomendou o estudo,
disse mostrar-se surpreso como "essas histórias, escritas há tanto tempo,
mantem o poder de cativar leitores em pleno século 21".
_ Considera que esses romances constituem, para muitos, um escapismo, uma
espécie de fuga da realidade. Ninguém desconhece que a leitura transporta
as pessoas para um outro mundo, absorve o leitor, isola-o, muitas vezes, do
ambiente e de suas circunstâncias humanas.
_ Omesmo levantamento indica que 40% das mulheres lêem romances para
se sentirem melhores, 15% por nostalgia, 10% para compensarem suas vidas
insípidas.
Eis a relação dos cinco primeiros colocados:
Morro dos Ventos Uivantes - Emily Bronte, 1847
Orgulho e Preconceito - Jane Austen, 1813
Romeu e Julieta - William Shakespeare, 1597
Jane Eyre - Charlote Bronte, 1847
Eo vento levou ... - Margaret Mitchell, 1936.
@I

@I

@I

@I

@I

TER

14.08.2007

Pau-Brasil

_ Em junho deste ano ocorreu, em Haia, a convenção sobre espécies
ameaçadas de extinção que incluiu, entre outras, a caesalpínía echínínata, o pau-
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brasi!. Aprendemos, na escola, como a extração desta madeira pelos europeus
para fabricação de tinta dizimou grande parte da Mata Atlântica.
_ A recente decisão teve impacto em outra indústria, a dos arcos de violino.
Em 1860, os irmãos Tourte descobriram as virtudes do pau-brasil, densidade
excepcional, elasticidade rara, resistência na curvatura e inigualável capacidade
vibratória. Com esses arcos extraordinários, a música invadiu as grandes salas
de concerto.
_ 80% dos fabricantes de arcos destinam, desde 2000, 2% de sua receita a um
programa em favor do pau-brasi!. A Itália é imbativel na fabricação de violinos,
o maior símbolo disso é o Stradivarius; e a França triunfou com o arco, graças
aos irmãos Tourte. Quer dizer, Paganini deve parte de sua fama ao pau-brasil,
também conhecido como "bois de Pernambuco".
_ Inconformados, os franceses acusam a medida proibitiva de ser apenas uma
manobra para que os países exportadores continuem vendendo, impunemente,
outras espécies de madeira em risco de serem extintas.

QUA

15.08.2007

Uma dor
_ Perdemos ontem o Marcelo Unhares. Funcionário do Banco da Brasil,
advogado conceituado, Secretário de Planejamento do Governador Plácido
Castelo, Deputado Federal por vários mandatos, membro do Instituto do Ceará.
_ Homem elegante, de agradável convívio, formava, com sua mulher Irismar,
um casal sempre benquisto na sociedade. Dele divergi em algumas ocasiões,
conservando nossas relações imunes aos desentendimentos políticos.
Retornando à Fortaleza, depois de residir em Brasília durante alguns anos, viria a
desenvolver uma intensa atividade intelectual que o levou a escrever vários livros
e galgar a condição de membro titular do Instituto do Ceará. Foi aí, quando nos
tornamos mais próximos, tendo eu, a seu pedido, apresentada, em memorável
noite no Ideal Clube, o livro que escreveu sobre Virgílio Távora.
_ Foi autor ainda de um livro a respeito do governo do Presidente José Unhares,
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e de otftro, a propósito da rumorosa questão religiosa, que, no Império, envolveu
os Bispos de Olinda e Belém do Pará.

QUI_16.08.200?

Quem ama o feio ...
"Quem ama o feio, bonito lhe parece", diz o brocardo,\ Padrões de beleza
humana são eleitos ~m função de razões étnicas e culturais. Quer dizer, o que é
feio para uns, é bonito para outros.
_ São, no entanto, inegáveis mudanças decorrentes do maior contato entre
os povos, acelerado pelo aumento do fluxo turístico e das migrações,
globalização da economia, multiculturalismo e certa tendência hegemônica
de algumas culturas.
_ Éo que vem ocorrendo na China. Sob a pressão do mercado e a competição
pelo emprego, um número crescente de jovens chinesas está se submetendo à
cirurgia plástica para amendoar os olhos e aumentar os seios.
_ Enfim, se ocidentalizam, adotando padrões estéticos que favorecem a
empregabilidade. Mais de 50% das Cirurgias estéticas se destinam a amendoar
os olhos. Em contrapartida, Lu Yan, a top mode!, uma chinesa típica, faz
sucesso em todo o mundo sem necessidade de nenhum reparo estético.

DOM

19.08.200?

A frase do dia
_ A injustiça feita a um é ameaça feita a todos. (Montesquieu)
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DOM

02.09.2007

Para a reflexão do domingo
_ Todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Vai até onde encontra
limites. Quem o diria! A própria virtude precisa de limites. Só pela disposição das
leis o poder pode frear o poder. (Montesquieu, in "O espírito das leis")
Fé e ciência
"A ciência sem religião é aleijada, a religião sem ciência é cega." (Albert
Einstein) Está aí, na voz autorizada de um grande cientista contemporâneo,
um bom começo para os descrentes na conciliação entre ciência e fé, razão
e crença, refletirem com mais cuidado sobre o tema, antes de se renderem,
incondicionalmente, à racionalidade científica.
_ A discussão é mais uma vez oportuna, no momento em que há um surto de
lançamentos editoriais negando a existência de Deus.

QUA_05.09.2007

Para entender a crise da saúde
_ Muitas pessoas me indagam, como médico e político, as razões do caos que
se implantou na saúde do Ceará. As causas são estruturais, agravadas pela
conduta do Governo do Estado.
_ Algumas causas estruturais:
Do financiamento:
- Congelamento do valor do "teto" de recursos do SUS transferidos para o
Estado, o qual não é reajustado ha vários anos.
- Baixo valor per capita estabelecido para efeito de cálculo dos valores
repassados ao Estado. A quantia é menor que a de vários estados brasileiros.
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- Congelamento da tabela de preços dos procedimentos. Não é reajustada há anos.
Da demanda:
- A introdução de novas tecnologias e medicamentos onerando mais o sistema.
- O aumento da violência, congestionando hospitais e encarecendo o
atendimento.
- O envelhecimento da população, com atenção mais custosa aos idosos.
Ações ou omissões do Governo do Estado:
- Instabilidade gerencial. A interinidade prolongada de gestores da saúde
do Estado, inclusive diretores de grandes hospitais, produziu um clima de
insegurança que afetou a gestão do sistema.
- Odesmonte do programa "Saúde mais perto de você", que comprometeu
seriamente o atendimento à população nos hospitais pólos do interior e
aumentou o fluxo de pacientes para Fortaleza.
- A redução dos gastos com saúde, inclusive do repasse aos grandes hospitais
especializados de Forta/eza, causando desabastecimento, redução de horas de
trabalho de profissionais da saúde e precarização do atendimento às pessoas.
- A não colocação em funcionamento da UTI do Hospital Geral de Fortaleza,
deixada pronta pelo governo anterior.
- A não convocação dos profissionais aprovados em concurso público, apesar
da notória carência da rede estadual de saúde.
_ Espero ter contribuído para que tirem suas próprias conclusões, indagando
se vale à pena guardar dinheiro assim, congestionando hospitais e encarecendo
medicamentos.

SÁB

08.09.2007

A frase do dia
_ A consciência é o melhor livro de moral, e aquele que menos se consulta.
(Blaise Pascal)
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Estatística

_ Ofato das estatísticas em relação à violência mostrarem que a situação
de Fortaleza, apesar de não ser boa, é melhor que a de várias outras regiões
metropolitanas, incomodou muita gente. Acusações de manipulação de dados
não se sustentam por absoluta falta de comprovação. Os dados continuam a ser
colhidos da mesma forma e, basicamente, pelas mesmas pessoas.
Podem falar sobre a correção dos procedimentos no passado o delegado José
Nival, ex-superintendente da Polícia Civil, e o coronel Bessa, ex-diretor do Ciops,
atualmente Secretário Adjunto de Segurança e Comandante da Polícia Militar,
respectivamente.
Oque se busca é uma tentativa de explicação para o fato de o Ceará ter ficado
fora do Pronasci, Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que
elegeu, para transferência de recursos, estados onde a situação é mais grave.
Quer dizer, tem gente aqui torcendo para que a situação seja pior do que de fato
é. Incrível!
_ Além disso, o fato das estatísticas revelarem um aumento do número de
homicídios, em comparação com o passado, perturba os atuais responsáveis pela
segurança pública. Para concluir, sugiro que os interessados consultem o Mapa da
violência dos municípios brasifeiros, de autoria de Júlio Jacobo Waiselfisz, que não
se valeu de nenhum dado fornecido pela Secretaria de Segurança do Ceará, e sim
de informações do Datasus do Ministério da Saúde e do IBGE.

QUA_12.09.2007

Poesia
Renda
Omar de esmeraldas
Borda com fios de espuma
Rendas efêmeras na praia,
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Que o vento desfaz
Zunindo no ventre
Dos búzios vestidos
De algas.
(Lúcio Alcântara)
Queda livre
_ Deu no Estado, edição de 11/09/07: " Ceará lidera queda industrial no País.
Recuo da produção industrial cearense em julho foi de 5,8% em relação ao mês
anterior" .
_ No Brasil, a queda foi de 0,4%", manchete de primeira página. "A produção
industrial cearense apresentou, no mês de julho, a maior queda do País, com
recuo de 5,8% em relação ao mês anterior. Oresultado é também 4,7% menor
que o obtido em julho do ano passado".
De liderança deste tipo não fazemos questão!

SEG

17.09.2007

Risco
_ Os jornais noticiaram, finalmente, que os candidatos que concorreram a uma
vaga de policial militar, em concurso iniciado em meu governo, ingressaram na
última etapa da seleção, que é a realização de um curso.
_ A duração do treinamento tem sido de seis meses. Agora, talvez na pressa de
recuperar o tempo perdido, houve uma redução para três meses. Há estados
onde o treinamento chega a durar oito meses.
_ Policiais preparados constituem pressuposto básico para uma boa polícia.
Corremos o risco de ver irem para a dura missão nas ruas policiais mal treinados
para exercerem função tão delicada.
_ Polícia é muito mais do que viaturas e armamentos. Polícia é feita com gente!
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Olha aí!

_ OEstado de S. Paulo, edição de 15/09, página A38, trouxe matéria afirmando
que o Piauí foi o primeiro colocado no exame da Ordem dos Advogados do
Brasil, que autoriza os bacharéis em Direito a exercerem a advocacia.
_ Esta foi a primeira vez que o exame foi realizado de modo unificado, onde
participaram 19 estados. A média geral de aprovação foi 19,09%, e no Piauí
46,18%. Valeu!
A frase do dia
_ Oprêmio por uma coisa bem feita é tê-Ia feito. (Ralph Waldo Emerson)

QUI

20.09.2007

Pranto
_ Tirou ontem o passaporte para eternidade Manuel Eduardo Pinheiro Campos, o
Manuelito Eduardo.
_ Vi-o hoje pela manhã, pela última vez. Epela primeira vez sem aquele sorriso
franco que era sua marca.
_ Extrovertido, caloroso, dono de impressionante energia, nunca capitulou diante
das vicissitudes da vida. Superou tudo com altivez e incansável capacidade de
produção intelectual na literatura, no teatro, na imprensa e na administração de
entidades culturais, sempre atento aos avanços da tecnologia e da modernidade.
_ Foi golpeado na trincheira da luta fazendo o que sabia bem, uma conferência.
_ Como governador tive a oportunidade de reparar uma injustiça, coloquei-lhe no
peito a Medalha da Abolição.
Segurança
_ ODiário do Nordeste, edição de hoje, em manchete de primeira página, noticia
que Fortaleza será incluída no Programa Nacional de Segurança e Cidadania
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(Pronasci), do Governo Federal.
A decisão resulta, segundo a mesma fonte, de ação da Prefeita Luizianne Lins
junto ao Ministro da Justiça Tarso Genro. Eu disse, da Prefeita!
OCeará está de fora do programa porque os números da violência, no período
2002/2005, não são tão ruins quanto os de outros estados.
Isso terminou incomodando muita gente que desejava que nossos dados
fossem piores do que realmente são.
Éa torcida da turma do quanto pior, melhor.

SEX

21.09.2007

Dia da Árvore
_ Se você já derrubou alguma árvore, não volte a fazê-lo. Se nunca plantou uma
árvore, comece a fazer isso hoje. A natureza, mãe da vida, espera por você.
_ Para homenagear a árvore no seu dia, escolhi o poema de um poeta estranho,
que viveu pouco e só escreveu um livro, Eu e outras poesias. Falo de Augusto
dos Anjos, o paraibano que cantou o sofrimento, a memória e a natureza, com
pessimismo melodioso estruturado na sonoridade de termos científicos que o
leitor não compreende. Mas se encanta.
A árvore da vida
- As árvores meu filho, não têm alma!
Eesta árvore me serve de empecilho ...
Épreciso cortá-Ia, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!
- Meu pai, por que sua ira não se acalma?!
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?!
Deus pôs alma nos cedros ... no junquilho .. .
Esta árvore, meu pai, possui minh'alma! .. .
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- Disse - e ajoelhou-se, numa rogativa:
" Não mate a árvore, pai, para que eu viva"
Equando a árvore, olhando a pátria serra,
Caiu aos golpes do machado bronco,
Omoço triste se abraçou com o tronco
Enunca mais se levantou da terra!
Pau D'Arco, 1905

DOM

23.09.2007

A frase do dia
A demagogia é a capacidade de vestir idéias menores com palavras maiores.
(Abraão Uncoln)

SEG

24.09.2007

Mareei Marceau
Morreu Mareei Marceau, o grande mímico francês que percorreu os palcos
do mundo, emocionando plateias com expressões corporais que falavam por si.
Transmitia nos gestos todos os sentimentos: alegria, cólera, tristeza, esperança,
desânimo, frustração, medo, sem necessitar falar. Dizia que tudo cabia na
linguagem do corpo, só a mentira precisava de palavras.
_ Tive oportunidade de vê-lo em ação no ano de 1973, no Teatro Nacional, de
passagem por San José, Costa Rica.

46

QUA

26.09.2007

Bíblia
_ A igreja católica dedica este mês à comemoração da Bíblia. Setembro é o
mês escolhido em razão do dia 30 assinalar a data reservada a São Jerônimo
no nosso calendário litúrgico. De fato, a ele se deve a tradução da Bíblia para o
latim, a chamada vulgata, o que tornou sua leitura acessível a um maior número
de pessoas e à expansão do cristianismo.
_ O segundo momento em que a Bíblia viria a ter um papel fundamental na
evolução da humanidade, foi quando Gutenberg inventou a imprensa a partir dos
tipos móveis.
_ A massificação do livro levou a um maior conhecimento das Sagradas
Escrituras, à descentralização dos ensinamentos religiosos e a conseqüente
formação de movimentos que desembocariam na fundação do protestantismo
por Lutero, perseguições religiosas e a emigração dos puritanos ingleses para a
América.

QUI

27.09.2007

Pobreza
_ Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará
revelam um recuo na concentração de renda e diminuição do número de pobres
no Ceará. Estamos longe do ideal, mas avançamos bastante.
_ O Ceará saltou da terceira posição entre os estados mais desiguais, para a
décima segunda. A Região Nordeste registra a menor desigualdade. A redução
da desigualdade e do número de pobres deu-se, sobretudo, nos últimos anos.
_ Tenho a convicção de ter contribuído, mesmo modestamente, para tal
resultado. Como Senador, fui o responsável, na condição de relator, pela versão
final, pacientemente articulada por mim, da emenda constitucional que criou o
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Fundo de Combate à Pobreza, principal financiado r do Bolsa-família distribuída
pelo Governo Federal.
Quando Governador, não só implantei políticas públicas voltadas para os mais
pobres como instituí o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), que
mobilizou recursos para atender aos carentes.

SÁB

29.09.2007

Agentes rurais

oDiário do Nordeste, edição de 24/09/07, dedicou boa parte do caderno
"Regional" ao trabalho desenvolvido pelos agentes rurais em vários municípios,
destacando a contribuição que dão para a melhoria da nossa produção agrícola.
_ Foi compromisso meu, como candidato, instituir esses profissionais para
incrementar a assistência ao homem do campo, vítimas do definhamento da
Ematerce. Esta, aliás, revitalizada no meu governo.
_ Mais que um compromisso, a implantação dos Agentes Rurais foi o
reconhecimento da importância da agropecuária e a valorização do nosso
produtor rural. Os mais de mil agentes que espalhamos pelo Ceará provam o que
afirmamos.
SEG_01.10.2007

Eric Hobsbawn
_ Ohistoriador inglês Eric Hobsbawn, aos 90 anos, continua lúcido e de
esquerda. Em entrevista à Folha de S. Paulo, de 30/09/07, prevê o fim do impéric
americano e afirma que as ideias não viajam de tanques, e que o mundo é hoje
muito complexo para ser dominado por um único país.
_ Oimpério não permanecerá, diz ele, porque as fragilidades da economia
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americana vão requerer mudança de prioridades para atender as questões
internas, Ressalta que valores não são impostos a outros povos pelas armas,
Argumenta com o exemplo francês, apontando a difusão das ideias da
Revolução Francesa por todo o mundo e o fracasso gaulês, quando tentou
impor-se pelo poder militar,
aimpério pode acabar, admite Hobsbawn, Como, aliás, acabaram todos, Só
não se sabe é quando, a que não tem fim mesmo é a história, como imaginou um
pretencioso acadêmico americano, de nome Francis Fukuyama, salvo engano,
A frase do dia
Sonhar é acordar-se para dentro, (Mario Quintana)

TER_02,10,2007

A frase do dia
_ Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente,
você estará fazendo o impossível. (São Francisco de Assis)

SEX_05,10,2007

Até que enfim!
Causava-me estranheza o silêncio das instituições deste Estado, como
também da sociedade, diante dos repetidos episódios de graves violações
aos direitos humanos, ocorridos no Ceará desde o início do atual Governo,
Felizmente, hoje, a Ordem dos Advogados, Secção Ceará, coerente, reage e
assume a cobrança de providências ao pedir a federalização das apurações,
_ Casos de queima de arquivo, vindita policial, operações policiais desastradas,
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com mortos e feridos graves; rebeliões nos presídios, com mortos; delegacias
de polícia com excesso de presos, são fatos que requerem a mobilização de
entidades outrora tão atuantes ...
Aonde anda, por exemplo, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da
Presidência da República, antes tão presente no Ceará, e sempre muito bem
recebida por mim e pela minha equipe de Governo?
_ Não quero admitir que a referida assiduidade decorresse do fato de que o
Secretário Adjunto do titular da Secretaria Nacional de Direitos Humanos fosse o
meu colega Mário Mamede, filiado a um Partido que me fazia notória oposição.
_ Por menos do que está ocorrendo agora, não faltou quem quisesse
responsabilizar meu Governo até por crimes (grupos de extermínio) ocorridos em
governos anteriores ao meu. A oposição raivosa falava até, inconsequentemente,
que era caso de intervenção federal.
_ Afinal, havia por parte das entidades pertinentes, uma preocupação real com
uma política de direitos humanos ou com uma política partidária?
De volta para o passado
_ Assumiu o Comando da Polícia Militar do Ceará, o Coronel Wiliam. No meu
Governo, comandou o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
_ Voltou ao Comando do Policiamento da Capital, o Coronel Sérgio, cargo que
também exerceu quando fui Governador do Estado.
_ Parabéns e boa sorte, é o que desejo aos dois dedicados militares, no
momento em que a segurança pública vive uma crise gigantesca e reina
descontrole nas instituições as quais o assunto está afeto.

SÁB

06.10.2007

Coerência
_ OGovernador do Estado declara à imprensa: a polícia do Ceará é despreparada.
Providência tomada: redução da duração do curso de formação de novos policiais
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militares para três meses, e da carga horária em torno de 40%.
Investimento

ojornal OPovo, edição de 3/10/07, publicou matéria na qual avalia o
Investimento feito pelo Governo do Estado do Ceará este ano, estabelecendo
comparação com os números de 2003 e 2006 referentes a igual período.
Este ano, só foi investido 10,25% do previsto no orçamento, o que representa
52% e 77% a menos do que em 2003 e 2006, respectivamente. Como se pode
ver, um desempenho pífio.
Lembro que, ao assumir, encontrei o Estado em situação financeira bastante
delicada, demandando um enorme esforço gerencial para equilibrar as contas.
Reitero o que já afirmei em outras oportunidades: entreguei o Estado em muito
melhor condição do que recebi.
_ Quanto à afirmação do Secretário da Fazenda, de que o Ceará tem superavit
que paga juros e amortização da dívida, é correta. Faltou dizer que a condição
não é nova. Já data de alguns anos. Somos um dos poucos estados que não
deixa resíduo de dívida com o Tesouro Nacional.

DOM

07.10.2007

Futebo/ e {l/oba/ização
_ Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo, edição de 30/09/07, o
historiador inglês Eric Hobsbawn faz interessante comentário sobre o futebol e
o fenômeno da globalização. Por considerar uma abordagem original sobre a
internacionalização do futebol, não obstante a forte influência local no ânimo dos
torcedores.
_ Veja o que ele disse a propósito do assunto: "O futebol sintetiza muito bem a
identidade nacional, globalização e xenofobia dos dias de hoje. Os clubes viraram
entidades transnacionais, empreendimentos globais. Mas, paradoxalmente, o
que faz o futebol popular continua sendo, antes de tudo, a fidelidade local de um
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grupo de torcedores para com uma equipe. E, ainda, o que faz dos campeonatos
mundiais algo interessante é o fato de que podemos ver países em competição.
Por isso, acho que o futebol carrega o conflito essencial da globalização. Os
clubes querem ter os jogadores em tempo integral, mas também precisam
que eles joguem por suas seleções para legitimá-los como heróis nacionais.
Enquanto isso, clubes da África e da América Latina vão virando centros de
recrutamento e perdendo o encanto local de seus encontros, como acontece
com os times do Brasil e Argentina. É um paradoxo interessante para pensar
sobre a globalização".
Canindé

No grande evento religioso, sediado no maior centro de peregrinação
franciscana do mundo, depois de Assis, na Itália, grandes balões publicitários do
Governo do Estado do Ceará disputavam espaço e visibilidade com as imagens
de São Francisco.
_ Que pensaria dessa abusiva presença oficial o despojado Francisco, que
desprezou riqueza, honrarias e poder?
A frase do dia
Nos partidos é muitas vezes mais difícil viver com os que dele fazem parte que
agir contra os que se lhe opõem. (Cardeal de Refz)

TER_09.10.2007

Terceirizados x Concursados
_ Estupefato, li no jornal OPovo que o deputado Nelson Martins (PT) defende
os terceirizados em detrimento dos concursados, sob o argumento de que os
primeiros saem mais barato para o Estado. Incrível, mas verdadeiro.
Não há fisco eficiente sem sistema de informática eficaz. Eisso se consegue
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com pessoal competente. Assim, criamos carreira específica para profissionais
de informática, na Secretaria da Fazenda, onde realizamos concurso público para
recrutar pessoal especializado, por ser esta uma área muito sensível.
OGoverno não chama os aprovados em disputada e rigorosa seleção,
preferindo contratar empresa fornecedora de mão- de- obra. A decisão é
absurda, e ainda encontra quem a defenda ...
Quando assumi o Governo, anunciei meu propósito de reduzir as
terceirizações. Para isso, promovi muitos concursos públicos. Receio que, neste
caso, meu esforço tenha sido inútil.

QUI

11.10.2007

Queda
_ Manchete do jornal OEstado, edição de 10/10/07: Ceará é o único com queda
na produção industrial. E continua: A pesquisa mensal do IBGE aponta o Estado
como o único do País a apresentar perda da produção industrial no acumulado
deste ano em relação à igual intervalo de 2006. No comparativo de agosto de
2007 com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 0,8%, o que posiciona
o Ceará como o pior do País.
Denúncia
_ Odeputado Ely Aguiar (PSDC) denunciou, da tribuna da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, que não foram apenas fuzis roubados do
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. À boca miúda, fala-se que também
desapareceram pistolas e coletes.
_ A afirmação do Secretário de Segurança de que poderia estar sendo boicotado
pela própria polícia, aliada à demissão inexplicada do Comandante da Polícia
Militar, justifica uma convocação do Secretário para informar à sociedade sobre
assuntos tão relevantes.
_ Onde estão os zelosos guardiães da Segurança no passado?
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Continuidade

_ OGovernador do Estado do Ceará tem dado ordem de serviço para realização
de obras de saneamento básico em vários municípios. As obras integram o
Projeto Sanear li, financiado pelo 810, negociado, aprovado e contratado durante
o meu Governo.
_ Écom continuidade administrativa que se promove o desenvolvimento.
A frase do dia

As promessas do candidato são o túmulo do estadista. (Winston Churchill)

SEX

12.10.2007

Exportação

_ Há programas de transferência direta de renda para os pobres, ao que saiba,
em pelo menos três países, Chile, México e Brasil.
A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, com base na experiência brasileira
e mexicana, vai adotar a prática, beneficiando inicialmente 5.100 famílias, cujos
pais receberão 25 dólares por mês, e igual quantia os filhos, se a frequência às
aulas atingir 95%.
A diferença do programa americano está na origem dos recursos. Lá,
o dinheiro é privado. Sai da Fundação Rockfeller e do bolso do Prefeito, o
milionário Bloomberg.
_ Depois de dois anos, se aprovado, o programa poderá ser custeado com
recursos do Governo.
_ Que tal se os milionários brasileiros seguissem o exemplo?
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SÁB

13.10.2007

Grave
_ OSecretário de Segurança do Estado fez duas afirmações sérias através da
imprensa.
Na primeira, disse que há boicote por parte de setores da polícia à sua
ãdministração; na segunda, afirmou que há grupos de extermínio na polícia.
_ As duas justificam plenamente sua ida à Assembleia Legislativa para
esclarecer os fatos que são de indiscutível gravidade.
_ Como se trata de pessoa comedida, é de se imaginar que disponha de
elementos para confirmar suas declarações, ao tempo que deverá informar as
medidas que está tomando para corrigir os problemas.
_ Sem isso, fica a impressão de manobra diversionista, para tirar do foco as
graves ocorrências envolvendo a polícia, e jogar tudo na vala do esquecimento.
_ Fica o alerta à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

DOM_14.10.2007

A frase do dia
_ Não vos revolteis contra o mal. Combatei-o praticando o bem. (São Paulo)

SEG

15.10.2007

Agravantes da insegurança pública
_ Ninguém ignora a complexidade do problema da segurança pública e a
diversidade de fatores envolvidos na questão. Por isso mesmo, não há solução a
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curto prazo para o problema.
_ Na ânsia de vencer a eleição, alguns políticos valem-se da angústia da
população para prometerem resolver a questão rapidamente. Foi o que ocorreu
aqui. Ocandidato a governador do Ceará não prometeu apenas a ronda de
quarteirão, mas disse que iria solucionar a questão da violência.
_ A situação, ao contrário, agravou-se. Epor que? Vejamos algumas
razões objetivas, de responsabilidade do Governo do Estado, que ajudam a
compreender o que aconteceu:
.. Redução drástica no custeio da polícia. Como consequência, tivemos
viaturas paràdas por falta de manutenção, falta de pneus e peças de
reposição, telefones sem funcionar, falta de combustfvel.
o
Redução e até suspensão de gratificações. Quando Governador, instituí,
por lei, a gratificação por reforço de serviço operacional, que remunera
o policial que o desejar, por horas trabalhadas em período de folga.
Com isso, se combate o serviço prestado por policiais a particulares,
o conhecido "bico", aumentando-se, na prática, o efetivo notoriamente
insuficiente. A gratificação foi inicialmente suspensa, depois concedida
apenas uma ou duas vezes por mês. Já a gratificação por apreensão de
arma de fogo, também iniciativa nossa, foi suspensa.
o
Descaso com o concurso. Deixei em andamento avançado dois
concursos, para as polícias civil e militar, com objetivo de aumentar
os efetivos das duas. A falta de empenho do Governo que chegou, na
conclusão dos mesmos, ainda não permitiu a integração dos aprovados.
o
Hierarquia e comandos. A interinidade prolongada dos comandos e
o provimento de cargos de chefia por critérios políticos geraram um
ambiente de instabilidade nas corporações e desentendimento entre os
dirigentes, comprometendo a hierarquia e a disciplina.
o
Promessas de grandes melhorias salariais. Oreajuste ficou aquém da
expectativa criada entre os policiais pelo próprio Governo.
o
Desmotivação dos policiais. Em decorrência dos fatos mencionados
acima, instalou-se um clima de desânimo que compromete o
desempenho profissional.
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TER 16.10.2007

Gratidão

oevangelista Lucas nos deu, domingo passado, a lição da (in)gratidão. Foram
dez os leprosos que pediram a Cristo, e obtiveram, a cura do mal.
Só um, o estrangeiro, voltou para agradecer.
_ Se amanhã, só um em cada dez voltar a você para agradecer um benefício,
não se queixe, terá atingido a marca de Cristo.
_ Se menos, não é causa para desespero. Lembre-se, você é apenas uma pobre
criatura humana e não irá querer rivalizar com o Salvador.

SEX_19.10.2007

Choque de gestão - Ceará pioneiro
_ Li, na Folha de S. Paulo, artigo do governador Aécio Neves sobre choque de
gestão em seu governo. Estranhei quandO ele afirmou que o Banco Mundial
elegeu Minas Gerais como o primeiro Estado do Brasil a receber um empréstimo
sem a devida contrapartida financeira. A contrapartida oferecida pelo Estado,
segundo ele, foi o modelo de gestão. Por uma questão histórica, e de justiça,
mandei o seguinte e-mail ao Governador, que compartilho com meus leitores:
"Caro amigo Aécio,
li com interesse o artigo que você escreveu na" Folha de S. Paulo" sobre as
importantes medidas de gestão tomadas em seu governo. Elas crescem de
importância se lembrarmos as condições em que você recebeu o Estado.
Permita, todavia, que faça pequeno reparo ao seu texto, por se tratar de uma
questão histórica. Oprimeiro Estado a contratar um empréstimo com o Banco
Mundial, dispensada a contrapartida financeira, permutada por compromissos
de gestão, foi o Ceará, na minha administração. Conhecida como Operação
Swap, desenvolvida por técnicos do governo do estado junto com o pessoal do
Bird, serviu de modelo para outros empréstimos que se seguiram. Parabéns pelo
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sucesso administrativo e político que você vem merecidamente alcançando.
Um abraço do Lúcio".
Transcrevo, a seguir, a resposta de Aécio Neves:
"Caro amigo Lúcio,
Recebi e li com atenção seu e-mail e, se cometi esse equívoco, desculpe-me
por ele. Reitero que a sua administração à frente do Governo Cearense serviu de
inspiração para o projeto que iniciamos em Minas.
Tenha sempre a certeza de minha amizade e admiração.
Com o abraço do amigo,
Aécio Neves"
Cargos e salários
_ Servidores da Secretaria de Saúde do Estado prometem manifestação em
frente à sede do órgão para reivindicar o plano de cargos e salários. Onde estará
Lúcia Arruda, antiga porta-estandarte da proposta, na rua, sob o sol, ou à
sombra do gabinete de chefe do setor de recursos humanos da secretaria?

DOM

Monstro e Poeta
Quando a lua cheia luminosa
Cruza flutuando a abóbada
celeste
E sua luz, brilhando
intensamente,
Põe-se a brincar no anil do
horizonte;
Quando suavemente o rouxinol
Começa no ar o seu gorjeio
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21.10.2007

sibilante
Quando o anseio da flauta de pã
Plana acima do pico da
montanha;
Quando, contida, a fonte da
montanha
Torna-se torrencial e inunda o
caminho,
Ea floresta, acordada pela brisa,
Começa, farfalhando, a se agitar;
Quand'o o nomem expufso por
seu inimigo
Volta a tornar-se digno de seu
país oprimido
Eo enfermo privado de luz
Volta a ver o sol e a lua;
Oprimido também, vejo, então,
a bruma da tristeza
Se dissipar, desfazer-se e logo sumir;
Ea esperança da vida boa
Faz o meu coração se abrir!
E, arrebatado por uma
esperança assim,
Sinto júbilo n'alma e meu
coração bater em paz;
Mas será autêntica tal
esperança
Que me foi mandada nestes
tempos?
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7iôemã sem título de Jose! Stalin (como Soselo), escrito antes de 1912,
extraído do livro
"Young Stalin". Tradução de Nelson Ascher. "Folha de S. Paulo", edição de
13/10/07.

Como pode um tirano assassino, como Stalin, escrever algo tão belo?
Domingos Carvalho da Silva, poeta, e orientador da tese de mestrado de minha
mulher, Maria Beatriz, costumava dizer, advertindo: "Poeta não tem compromisso
de ser bom caráter".
Para a reflexão do domingo
Creio no sol, mesmo que ele não brilhe.
Creio no amor, mesmo que eu não o sinta.
Creio em Deus, mesmo quando ele se cala.
_ Escrito nas paredes de um porão de uma prisão em Colônia onde judeus se
esconderam durante a guerra ( no livro, Yossel Raboun se dirige a Deus).

SEX

26.10.2007

livreiro
_ Na Semana do Livro, homenagem a um livreiro.
_ George Whitman, o dono da livraria Shakespeare and Co., de Paris, na sua
segunda fase, que acolhia escritores, artistas e vagabundos intelectuais, em
suas dependências.
Édele a recomendação: "Não seja um mau anfitrião para os estranhos, pois
eles podem ser anjos disfarçados".
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SÁB

27.10.2007

CVTec
Ontem, sexta-feira, o Governo estadual inaugurou em São Gonçalo do
Amarante o novo prédio do Centro Vocacional Técnico (CVTet), do sistema
Centec.
Vi, com alegria, a entrega desse benefício ao povo da minha querida cidade,
õbra iniciada em meu Governo com a alocação do dinheiro necessário à sua
realização.
_ Vai atender, sobretudo, aos jovens, oferecendo capacitação profissional e
cursos regulares, inclusive superiores, através da Universidade Aberta do Brasil.
Missão cumprida. Obrigado, Professor Oriá.

QUI_01.11.2007

oquebrador de promessas
_ Quando governei o Ceará, sofri uma ostensiva e ambígua oposição raivosa,
ambas hoje no poder, por não haver nomeado para o cargo de Defensor Público
Geral e Reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca), os primeiros nomes da
lista tríplice que me foi submetida.
_ Fiz assim porque a lei me facultava e por acreditar que eram pessoas
competentes, e que melhor se identificavam com os propósitos da administração
estadual, sem que desconhecesse o mérito de todos. Por isso, fui atacado
injusta e grosseiramente por diversos meios.
_ Oatual Governador do Estado reiterou, mais de uma vez, o compromisso de
nomear, sempre que lhe fosse encaminhada uma lista de nomes concorrendo a
um cargo em seu Governo, aquele que encabeçasse a lista.
_ Há pouco, foi-lhe remetida a lista tríplice para escolha do vice-reitor da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). A seguir, os nomes constantes da
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relação com os votos obtidos:
1- Fabiano Cavalcante de Carvalho - 61 votos
2- João Edson de Andrade - 57 votos
3- Maria Palmira Soares - 49 votos
_ OGovernador nomeou a terceira colocada, exercendo direito seu. Mais rápido
do que se imaginasse, o compromisso foi ignorado.

SÁB

Poesia
Finados

No campo santo
A mão dos vivos
Adorna a memória
Da morte.
Flores de pano sem
Oviço da vida
Mancham de cores
Overde da grama.
Reverência da vida
Ao magistério da morte.
Osilêncio dos mortos
Fala ao ouvido dos vivos.
Ensina lições ausentes
Das páginas dos livros
Que os olhos mortos dos
Vivos não veem.
(Lúcio Alcântara)
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03.11.2007

SEG

05.11.2007

FMI

oFundo Monetário Internacional (FMI) pregou enfaticamente aos governos
ãusteridade nos gastos e o equílibrio de suas finanças.
_ Para emprestar dinheiro aos países em crise, impunha exigências rigorosas
que afetavam a soberania nacional. Esqueceu de cuidar de suas próprias contas.
_ Em 2007, o déficit foi de 69 milhões de dólares. Pelas projeções, crescerá
até 2010, quando atingirá a cifra de 245 milhões de dólares. A carteira de
empréstimos caiu de 70 bilhões de dólares em 2003 para 7,3 milhões este ano,
excluído o calote de algumas nações africanas.
_ Funcionários numerosos, mais de três mil, salários elevados aliados à
dificuldade em cortar gastos, tornam difícil a tarefa do novo diretor, o francês
Strauss-Kahn.
Está aí um exemplo do "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço".
SEG

12.11.2007

Desmama
_ OMinistro da Economia da Itália propõe oferecer incentivos fiscais para que
os italianos na faixa dos trinta anos, os bamboccioni (bebezões), deixem a casa
da mama. Um terço dos italianos, com idade superior a trinta anos, ainda vive na
casa dos pais.
_ A medida provocou muitas críticas dos políticos, que atribuem a permanência
prolongada dos filhos junto aos pais à falta de empregos e ao elevado custo de vida.
_ OMinistro italiano ignora quão precária é a situação que vem afligindo uma
geração inteira, disse um deles.
_ Não sei na Itália, mas na Inglaterra o costume é que os filhos deixem de morar
com os pais ao entrarem na Universidade.
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A frase do dia

_ Os cientistas esforçam-se por tornar possível o impossível, os políticos por
tornar o impossível possível. (Bertrand Russe/l)

QUA

14.11.2007

Segurança
_ A resposta do Secretário de Segurança do Ceará, "só Deus sabe", à pergunta,
"quando teremos segurança?", é mais fiável que a bravata eleitoral que prometia
acabar rápido com a violência e a insegurança. Na ocasião, a mesma autoridade
afirmava ter recebido as delegacias sem presos, hoje existindo mais de 600
nessas condições.
A interrupção do projeto 'Janela da liberdade", conduzido pela Secretaria
de Justiça, em harmonia com o Poder Judiciário, a colaboração do Ministério
Público e da Defensoria Pública, travou a soltura de detidos indevidamente ou
passíveis de liberação nos termos da lei, retendo, desnecessariamente, os que
poderiam estar em liberdade, descongestionando o sistema penitenciário.
Ademais, a paralisação das obras do presídio de Pacatuba, já em avançado
estágio, inviabilizou a criação de novas vagas nas prisões do Estado. Oresultado
não poderia ser outro a não ser ao que estamos assistindo.
_ A propósito, as instalações do Instituto Penal Paulo Sarasate(lPPS), destruídas
em recente rebelião, já foram refeitas?
A frase do dia
_ Há momentos em que silenciar é mentir. (Miguel de Unamuno)
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DOM

18.11.2007

Agindo

oMinistério Público, através da promotora Isabel Porto, diante da passividade
do Governo do Estado do Ceará, em face dos graves problemas da saúde em
sua área de competência, resolveu agir.
Promoveu ações civis públicas para fortalecer as estruturas de assistência
médica no interior, atingidas pelo desmonte do programa "Saúde mais perto
de você", efetivando a admissão dos aprovados e classificados no concurso
público realizado ano passado.
_ Enquanto isso, na .saúde, a terceirização corre solta.
A frase do dia
_ A verdadeira viagem de descoberta consiste não em procurar novos
horizontes, mas em ter novos olhos. (MareeI Proust)

DOM_25.11.2007

Para a reflexão do domingo
_ Desde que os homens deixaram de crer em Deus, o que se nota não é que não
creiam mais em nada: é que eles crêem em tudo. (Chesterton)

SEG_25.11.2007

Reembolso
_ No exercício do mandato de Senador da República, tive oportunidad\l de
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incluir na lei que regula os planos de saúde, dispositivo que obriga as empresas
a reembolsarem o Governo dos gastos com assistência médica prestada a
beneficiários dos planos pela rede pública.
_ A medida tem sido implementada de modo precário devido à resistência das
operadoras em cumprir a lei.
_ Ora alegam sua inconstitucionalidade, com base na obrigação que tem o poder
público de atender todos indistintamente, ora dificuldades operacionais para
ressarcirem o Governo das despesas efetuadas.
_ Estima-se a dívida acumulada em cerca de R$ 473 milhões. Urge uma solução
para a questão, que tem relevante interesse público.

Renda 11
_ Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), órgão do Governo
Federal, mostram que o Ceará já cumpriu a " meta do milênio", estabelecida
pela Organização das Nações Unidas(ONU), de reduzir à metade a desigualdade
social. Oparâmetro usado como medida é o índice de Gini, com resultado tanto
melhor quanto mais se aproxime de zero.
_ A queda vem ocorrendo desde 2001, sendo que em 2006 nosso resultado
foi melhor que a média do Nordeste e do Brasil, 0,536, 0,566 e 0,548
respectivamente.
_ Quanto à pobreza, teria sido reduzida, em percentual da população, de 62,5%
em 2001, para 50,9% no ano passado. Dois terços da redução deveu-se à
redistribuição da renda, e um terço ao crescimento econômico.
_ Agora, é trabalhar para que a tendência permaneça, e, se possível, acelere,
daqui para a frente.
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SEX

30.11.2007

Demolição
Em Salvador, no estado da Bahia, ruiu parte do estádio da Fonte Nova, cuja
Interdição havia sido pedida há dois anos pelo Ministério Público, provocando
mortes e ferimentos em torcedores.
No Estado do Pará, uma jovem, menor de idade, presa em uma delegacia em
meio a vários homens, sofreu abusos sexuais.
Os governadores dos dois estados anunciam o propósito de demolir as duas
construções. _ É como se a destruição do cenário revogasse o crime.
Se a moda pega, corremos o risco de assistirmos a um bota-abaixo nacional.

DOM

02.12.2007

Bom Jardim
_ Ocaderno "Vida e Arte", do jornal OPovo, edição de 01/12/07, traz
interessante matéria, de autoria de Pedro Rocha, sob o título 'Jardim da Cultura",
que aborda manifestações culturais no bairro do Bom Jardim e adjacências,
em Fortaleza, observando o impacto do Centro Cultural ali instalado junto à
comunidade.
_ Fala sobre a violência na região, manifestações culturais locais na música, no
artesanato, nas artes plásticas, bem como a percepção das pessoas sobre o
meio e a relação com outras áreas da cidade em termos de produção e consumo
da cultura.
_ Peca ao deixar de mencionar dados sobre a criação do Centro e a estratégia
que orientou a implantação do sofisticado equipamento cultural, naquela zona
periférica da cidade.
_ Precedida de amplo levantamento das atividades culturais da comunidade,
a obra visava descentralizar as ações ligadas à cultura, e, ao mesmo tempo,
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valorizar e incentivar a produção local.
_ Em resumo, um braço do Centro Cultural Dragão do Mar, junto à população de
baixa renda tradicionalmente alijada das ofertas culturais. Um esforço integrado,
além de ações meramente policiais, para mobilizar a comunidade e as estruturas
existentes no bairro, em torno de uma cultura de paz.
_ Ali, começamos um projeto pioneiro cujos frutos começam a ser colhidos.
A frase do dia
_ Pior que um déspota esclarecido, só um déspota pseudo-esclarecido.

SEG

03.12.2007

Concursos
_ Odeputado estadual Nelson Martins, líder do Governo na Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, alardeia como grande feito a admissão de 7000
funcionários públicos estaduais até 2010.
_ Conta a história pela metade, ao omitir que mais de 5000 dessas vagas se
referem a concursos abertos no Governo passado, que chegaram ao fim de
2006 em avançado estágio de execução.
_ Poderiam ter sido concluídos há mais tempo, com os aprovados já
incorporados ao serviço público. Foram, no entanto, retardados, e, as
convocações, quando ocorrem, se dão a conta-gotas.
_ Enquanto isso, a terceirização corre solta.
Modelo cearense
_ Os indicadores brasileiros estão melhores. Os dados da Pnad 2006 (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios), a mais abrangente pesquisa feita pelo
IBGE para tratar de mercado de trabalho, mostram que a taxa de desemprego
no Brasil registrou a maior queda em dez anos. Oíndice de Gini, indicador de

68

desigualdade de renda (quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade).
mostrou uma suave redução na desconcentração.
ONordeste foi a região em que todas as classes tiveram aumento do poder
de compra. Eo Ceará se destacou: obteve o menor índice de Gini referente
ao rendimento médio mensal das famílias, baixando de 0,566, em 2005, para
0,536, em 2006. Menor até mesmo que o índice alcançado pelo Brasil, de 0,547;
na Região Nordeste o índice foi de 0,556 (Fonte: Pnad/IBGE).
A melhoria dos indicadores no Ceará deve-se, em parte, ao modelo de
Gestão Pública por Resultados (GPR), adotado durante nossa gestão à frente
do Governo do Estado. Conseguimos, com um planejamento equilibrado,
transparência nas contas públicas e controle dos gastos, obter resultados
mensuráveis. E a Pnad 2006 comprova que estávamos no caminho certo.
_ A Gestão por Resultados serve de base para a busca do crescimento com
inclusão social. Mais do que uma rotina de trabalho, é uma nova cultura de
governo, onde o que importa não é o que se faz, mas o que se consegue
alcançar. Afinal, um governo sério e comprometido com o seu povo retorna, de
forma satisfatória, o dinheiro recolhido do contribuinte.
_ Com a crescente demanda por serviços públicos ante as limitações de
recursos, faz-se imprescindível a racionalização dos gastos a fim de evitar
desperdícios e de incentivar medidas para otimizar o gasto público, e não
simplesmente a realização do seu corte.
A caminhada em direção à redução das desigualdades já começou. Prudente,
agora, é adequar as políticas públicas às necessidades reais do Ceará. A Pnad
revelou uma melhora nos indicadores baseada em conquistas obtidas na gestão
2003-2006. Aos atuais e futuros governantes, resta acelerar o passo.
(Artigo publicado hoje na Editaria de Opinião do jornal Diário do Nordeste).

QUA_05.12.2007

Pranto
_ Morreu Heloneida Studart, cearense de Fortaleza, que migrou para o Rio de
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Janeiro, onde fez carreira como escritora e política.
_ Teve sete mandatos de Deputada Estadual e escreveu vários livros. Foi, ainda,
uma voz importante do movimento feminista no Brasil.
Faleceu subitamente após ter se submetido a uma cirurgia cardíaca.

QUI

06.12.2007

Mortalidade infantil

_ Números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
sobre mortalidade infantil revelam que, no período compreendido entre 1980 e
2006, o Ceará foi o Estado onde a queda foi maior, 72,4%.
_ Passamos de 111,5 crianças mortas, por cada mil nascidas vivas antes de
completar um ano de idade, para 30,8.
À medida que a situação melhora, a queda é mais lenta, pois as causas de
morte são mais complexas e de mais difícil controle.
_ A informação do IBGE baseia-se em projeções feitas a partir de dados colhidos
com periodicidade mais longa. Dados confiáveis, colhidos pela Secretaria de
Saúde do Estado, permitiram anunciar ano passado marca histórica inferior a 20.
De acordo com aquele órgão (O Povo, edição de 4/12/07), o número seria 17,6.

SÁB

08.12.2007

Semelhança

_ A Comissão de Ética do Governo Federal decidiu que o Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, não pode acumular o cargo com o de Presidente do Diretório
Nacional do PDI Os dois, segundo aquele órgão, são eticamente incompatíveis.
Assim, ele terá que escolher um dos dois. Oprazo para opção já está correndo.
_ A situação é semelhante à de Joaquim Cartaxo, que preside o PT estadual e é
titular da Secretaria das Cidades. E aí, lIário Marques?
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DOM_09.12.2007

Pequeno Príncipe

opequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, é o terceiro livro mais traduzido no
mundo. Atrás da Bíblia e de O Capital, de Karl Marx. Pode ser lido em mais
de 160 línguas e dialetos, e dele já foram vendidos mais de 80 milhões de
exemplares.
_ Diria que a obra, de certa forma, é uma espécie de precursora da literatura
de auto-ajuda. _ No Brasil, línguas ferinas identificaram-no como o livro das
"Misses", que entrevistadas por ocasião dos concursos de beleza apontavam-no
como sua obra preferida.
_ Oautor era piloto, tendo voado para a América do Sul nos pródromos da aviação
comercial. Com destino a Buenos Aires escalava em cidades brasileiras. Escreveu,
entre outros livros, Vôo Noturno e Terra dos Homens. Morreu em 1944, em um
acidente aéreo, quando sobrevoava o Mar Mediterrâneo. Seu corpo nunca foi
encontrado. Especula-se sobre a hipótese de ter sido abatido pelos alemães.
Reflexão do domingo
_ A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos
sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura. (Lya Lutt)
Tecnologia
_ Em sua bem informada coluna no Diário do Nordeste, edição de 06/12/07,
o jornalista Egídio Serpa noticia a chegada de equipamentos de última geração
a serem repassados pelo Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(IPOI), orgão do Governo do Estado, para laboratórios de investigação da UFC
e Uece. O valor dos equipamentos é de 19 milhões de dólares. Registro que o
Instituto foi criado no governo passado, assim como a aquisição se deu também
na administração anterior mediante empréstimo externo alemão.
_ Continuidade administrativa promove o progresso e o desenvolvimento.
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SEX

14.12.2007

Fortaleza e o PAC
_ Embora esteja entre as cinco maiores cidades do País em população,
Fortaleza, com R$ 225, 94 milhões, é apenas a décima nona colocada em
volume de recursos destinados pelo Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), do Governo Federal. Somos, ainda, uma das cidades com maior
percentual de pobres e de mais baixa renda per capita.
_ Oque é isso, "companheiros"?

SÁB

15.12.2007

Itália
Pesquisa recente revelou que os italianos se consideram as pessoas menos
felizes da Europa ocidental. Ha um malessere, espécie de mal-estar coletivo,
que se traduz por um desânimo econômico, político e social. Em 1987, a Itália
emparelhou seu Produto Interno Bruto (PIB) ao da Inglaterra. Hoje, a Espanha
ameaça ultrapassá-Ia.
_ Odescrédito dos políticos, a desconfiança nas instituições, a estagnação
econômica, a crise das pequenas empresas, que no passado fizeram a
prosperidade do País, a ineficiência do Estado, tornaram a decantada bonomia
italiana apenas um produto turístico.
_ O número de pobres, segundo critérios europeus, aumenta em todo o
Continente. Na Itália, 11 % das famílias já estão abaixo da linha de pobreza.
_ Dois livros de sucesso mostram a desconfiança em relação aos grandes
poderes: A Casta, sobre a classe política, e A Camorra que trata da máfia
napolitana.
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Mallory
A indústria espanhola Mallory, de eletrodomésticos, instalada em Maranguape,
ãnuncia sua disposição de deixar o Ceará em razão de descumprimento de
obrigações contratuais por parte do Governo do Estado.
A fábrica foi substancialmente ampliada durante meu Governo, gerando mais
empregos naquela cidade da região metropolitana.
Um dos dirigentes da empresa, falando à imprensa, diz que as providências
para desativação da unidade cearense já estão em curso. Fonte do Governo nega
e diz que já está tudo resolvido ...
Afinal, fica ou vai?
Cem anos
_ Oscar Niemeyer comemora cem anos celebrado no mundo como gênio
da arquitetura moderna. Dói lembrar que o Ceará deixou de ver realizado
aquele que o arquiteto considerou, em conversa comigo, seu melhor projeto,
o Museu do Mar. Oobscurantismo e o radicalismo político da Prefeita de
Fortaleza inviabilizaram a obra. Perdeu a cidade a oportunidade de ter um ícone
arquitetônico que, para além de atrair a atenção do mundo, iria ordenar toda
história de nossa relação com o mar, sob os aspectos econômicos e culturais.
_ A visita da Prefeita de Fortaleza, em companhia do atual Governador do
Ceará, ao escritório de Niemeyer, na cidade do Rio de Janeiro, foi só uma peça
canhestra do marketing do arrependimento.
_ Em Crateús, cravei a presença solitária do mestre no Ceará, com um marco
que assinala na cidade, a passagem da Coluna Prestes por ali. De resto, presente
em outros sítios do Brasil, por onde transitou a marcha revolucionária.

SEG

17.12.2007

Bons ventos
_ Começa a implantação de projetos em nosso litoral para geração de energia
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elétrica, a partir dos ventos velozes da nossa costa. Colhem-se, agora, ventos
que ajudei a semear como senador da República, quando atuei na elaboração
da legislação específica; e como Governador, quando defendi os interesses
do Ceará, e a quota reservada à energia eólica, dentro do Programa de
Financiamento à Infraestrutura (Proinfra).
_ No âmbito estadual, criei o Pró-Eólica, um programa de incentivos fiscais e de
infraestrutura, para implantação de parques eólicos no Ceará. Aliás, ainda dentro
do estímulo à identificação de fontes alternativas de energia, firmei acordo com
a Petrobras para desenvolver estudo sobre a geração de energia a partir das
ondas do mar, em Pecém, no município cearense de São Gonçalo do Amarante.
Proposta recentemente apresentada como de iniciativa do atual Governo.

QUA_19.12.2007

(In)segurança
_ "Guerra civil silenciosa já matou 928 em Fortaleza". Em relação ao ano
passado, houve um crescimento no número de mortes em 21 %, de acordo com
as estatísticas. Manchete de primeira página do jornal Diário do Nordeste, edição
de 17/12/07.
É, realmente, este ano a segurança viveu na Idade da Pedra ...
Destinos populares
Entre os 150 destinos mais populares do mundo, Londres está em primeiro
lugar, tendo recebido em 2006 15.640 milhões de visitantes. Osegundo é
Bankok e o terceiro, Paris.
OBrasil tem sete cidades no ranking, sendo o Rio de Janeiro a mais visitada,
com 2.185 milhões. Éatrigésima quinta colocada. Bem mais abaixo, pela ordem,
vêm São Paulo, Salvador, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Búzios, Florianópolis.
_ Fortaleza é centésima quarta da relação, com 503 mil visitantes. No contexto
nacional, uma boa colocação. No plano geral, ainda há muito espaço para crescer.

74

SÁB

22.12.2007

Emenda e soneto
_ ODiário do Nordeste, edição de hoje, traz matéria na qual informa sobre visita
de surpresa que o Governador fez à Assembleia Legislativa, ocasião em que
dialogou com deputados.
_ Dirigindo-se a um deles, deputado Augustinho Moreira, informou que a
razão da transferência da TV Ceará, da alçada da Secretaria da Cultura para a
Secretaria da Casa Civil, era a divergência insanável entre os dirigentes dos dois
órgãos. Este é um caso típico de aplicação do brocardo popular: a emenda saiu
pior que o soneto.
_ A decisão denota desarmonia na equipe e falta de autoridade. Revela ainda
improvisação e ausência de planejamento. Na impossibilidade de restabelecer
a convivência e a hierarquia, um dos dois titulares teria que ser exonerado. Foi
o que teria ocorrido no caso da demissão do coronel Bessa do Comando da
Polícia Militar.
_ No caso presente, em nome do litígio, segundo o Governador, sacrifica-se a
missão institucional de um importante orgão de comunicação. Onde estava, a
TV Ceará poderia cumprir relevante papel cultural de interesse público. Para onde
vai, tem tudo para ser um braço político do governo. Pode até vir a ser a primeira
televisão digital do Ceará, mas jamais será verdadeiramente pública.
_ Se quiser realmente atenuar essa expectativa negativa, o Governador bem
que poderia, à semelhança do que ocorre na TV Brasil, instituir um conselho
plural e uma corregedoria que seriam instâncias guardiãs da independência
indispensável à uma televisão democrática e cidadã. A exigência cresce diante
da nova vinculação hierárquica.
Poesia
Natal
Na rede alva
De varandas largas
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Deitei o sonho do menino
Embalado pelo
Devaneio do vento.
Na noite de Natal
Osonho morreu.
Papai Noel nunca apareceu,
Porque em casa
Não havia chaminé,
E as ruas da cidade
Não tinham a neve dos trenós.
Os que me mandavam presentes
Nunca souberam
Que os sonhos da criança
Valiam muito mais
Que as prendas de Natal.
(Lúcio Alcântara)

DOM

23.12.2007

Riscos de campanha
_ Uma campanha eleitoral pelas características de que se reveste é cheia de
riscos. Quem já participou de alguma, sabe do que falo. Há dois deles que
gostaria de comentar. A ilusão eleitoral e a tentação eleitoral.
Da ilusão eleitoral ouvi o deputado Ulisses Guimarães falar para descrevê-Ia
como mais poderosa que a ilusão amorosa. Não obstante tê-Ia identificado, o
grande político sucumbiu à sua sedução. Lembram sua humilhante derrota como
candidato à Presidência da República? Se algum dia a tive, perdi-a na última
eleição ao ver se formar contra mim uma poderosa coalizão de forças políticas,
econômicas e midiáticas, unidas pelo cimento do oportunismo e da traição.
_ Já a tentação eleitoral é o impulso que leva o candidato a fazer promessas
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mirabolantes no afã de angariar votos. Pode ser fruto da leviandade do
candidato ou decorrer de conselhos de publicitários inconsequentes, adeptos,
eles e o candidato, da máxima de que "feio é perder". Tal comportamento é
extremamente danoso à democracia. Uma vez no poder, o eleito esquece o
prometido por absoluta impossibilidade de cumpri-lo. A decepção dos eleitores
gera o desengano que se traduz em frases como "são todos iguais", "é tudo
a mesma coisa", "não tem um que preste", "se não fosse obrigado eu não
ia votar", "só lembram da gente em tempo de eleição". Elas são a expressão
da frustração das pessoas com os políticos, e a descrença de que o regime
democrático possa contribuir para melhorar suas vidas. Daí é um passo para
outra tentação, a autoritária.
_ Na última eleição, assistimos a manifestações explícitas de tentação
eleitoral por parte do meu opositor. Afirmou que atenderia as reivindicações
dos professores das universidades estaduais no primeiro dia de governo,
acabaria com a violência e daria grandes aumentos salariais aos policiais e
aos defensores públicos. E o que aconteceu depois de vitorioso e empossado?
A violência aumentou significativamente, a polícia civil entrou em greve, os
professores não voltaram às aulas e os defensores públicos, desiludidos das
promessas, sussurram arrependimento.
_ A tentação eleitoral pode levar a vitórias, mas com certeza produz vítimas: o
povo e a democracia.
Para a reflexão do domingo
Não chore, não se revolte. Compreenda. (Baruch Spinoza)

SEG

24.12.2007

Poder
_ Quem está no poder, corre o risco de pensar que o governo contém o mundo.
Ao contrário, o mundo é que contém o governo.
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Indicadores sociais

_ De 21 indicadores sociais aferidos pela PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra
Domiciliar), em 2006, em 15 deles o Ceará tem uma posição melhor que o
Nordeste, ou o Brasil, ou ambos.
_ Quanto à melhoria de 2006 em relação à 2005, o Ceará avançou mais que o
Nordeste, ou o Brasil, ou ambos, em 18 deles.
Pensamento

Agredir fatos de domínio público é ofender o povo.
Pranto

_ D. Aloísio foi chamado por Deus para um Concílio no céu. Lá, entre outros
amigos, vai encontrar Paulo VI e João Paulo 11, e, certamente, continuar em outro
ambiente o ministério que exerceu na terra.
Com a saúde minada por uma doença cardíaca que durou anos, e pode
ter lhe tirado o papado, exerceu posições de relevo no governo da Igreja no
Brasil, encerrando sua carreira como Arcebispo de Aparecida. Gaúcho de
Estrela, franciscano, foi Bispo de Santo Ângelo (RS), Secretário e Presidente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Presidente da Conferência
Episcopal Latino Americana (CELAM), Arcebispo de Fortaleza, quando foi
sagrado Cardeal.
Marcou a história da Igreja no Ceará por uma permanente atuação em defesa
dos pobres e dos perseguidos. Foi um crítico contundente do regime militar e
um corajoso paladino dos direitos humanos. Feito refém por presos de uma
penitenciária, sua foto com uma faca sobre a garganta, correu o mundo falando
da desumanização dos cárceres e do embrutecimento dos presidiários.
_ Com ele trabalhei de perto quando Prefeito de Fortaleza, inclusive nos
preparativos para a memorável visita do Papa João Paulo 11 à cidade. Embora
nunca tenha ouvido dele, creio que a convivência com nossa dura realidade
social tenha tido grande influência na definição de seu perfil pastoral.
_ De seu grande valor humano e espiritual tive oportunidade de falar em livro
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que sobre ele organizou meu colega Marcelo Gurgel, e, recentemente, em
depoimento para um filme em elaboração pela TV Aparecida. Cativou-me ainda
pela forma carinhosa com que tratava minha mãe quando a encontrava, e depois
acompanhando seu sofrimento durante longa enfermidade.

TER_25.12.2007

Infraestrutura
_ A divulgação dos projetos de infraestrutura que o Governo do Estado pretende
realizar nos próximos anos é rBVeJaDDra. Mostra claramente qve a major parte
dos projetos foi concebida, planejada, licitada, ou iniciada durante meu período
de governo.
_ Algumas criminosamente obstaculadas pelo conluio de empresários e
políticos, como é o caso das obras do terminal portuário do Pecém que já
poderiam ter sido iniciadas de há muito.
_ Financiamentos de agências nacionais e internacionais, alguns negociados,
outros já contratados, no governo passado, asseguram meios para execução
de obras de saneamento, rodoviárias, ferroviárias (olha aí o trem do Cariri),
ecológicas, casas populares, equípamentos urbanos (saúde, educação,etc.),
algumas delas já começadas por mim.
_ Que beleza receber um governo ajustado e em ordem! Continuidade
administrativa promove o progresso e o desenvolvimento.
A frase do dia
_ A grande utilidade da vida é gastá-Ia em algo que sobreviva a ela. (William
James)

79

TER

01.01.2008

A frase do dia

Para ser tolerante é preciso fixar os limites do intolerável. (Umberto Eco)

QUA

02.01.2008

Ano Novo
_ Entramos em um novo ano! Lembro, quando criança, a decepção que tive
quando consegui ficar acordado e esperar a passagem do ano. Não foi nada
do que imaginava. Para mim, a data seria marcada pela ocorrência de algum
fenômeno físico ou astronômico qualquer. _ Sua inexistência me frustrou. Os
fogos de artifício, a euforia das pessoas, a música, tudo foi muito menos que
o menino esperava. O espetáculo da natureza não aconteceu, era tudo uma
convenção cronológica imaginada por um Papa que implantou o calendário
gregoriano. Esta foi, ao que me lembre, minha primeira desilusão com os
fatos, ou com a falta deles. Muitas outras viriam ao longo da vida. Mas nada se
igualaria à desilusão com as pessoas, essas sim muito graves.
As pessoas, como as empresas, tambem fazem seus balanços. Ea época é
sempre a mais indicada para tal. Oque fizemos, o que deixamos de fazer, o que
pretendemos fazer. Hora de anunciar propósitos, estabelecer projetos, mudar
posturas. Rever comportamentos. Os mais radicais dizem-se até dispostos a
mudar de vida. Quase tudo se desfaz frente ao massacre da rotina retomada.
Some como as bolhas do champagne espoucado nas comemorações.
_ A luta de cada um é para não desperdiçar essas intenções, persegui-Ias como
objetivos humanos a alcançar segundo o arbítrio de cada um. Pensar sobre isso
ajuda a discernir o que vale mesmo a pena mudar em nossas vidas. Ocalendário
não é mais que uma convenção, a decisão de mudar, se for o caso, uma
manifestação de vontade que exige determinação e maturidade.
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QUI_03.01.2008

Primeiras páginas

_ No Diário do Nordeste, edição de 02/01/08, manchete de primeira página
revela que a execução orçamentária do Fundo de Combate à Pobreza (Fecop),
deixou a desejar. Gastou-se menos do que o ano passado. Sinal de governo
lento, ineficiente. Enquanto isso, os pobres que esperem, pacientes, o governo
se mexer...
_ No OPovo, edição de 02/01/08, a manchete de primeira página não traz notícia
nova. Repete a informação dada há alguns dias sobre a criação de 7 mil vagas
no serviço público estadual até 2010, Poderia ter acrescentado o comentário que
fiz à época mostrando que mais de 5 mil dessas vagas foram abertas durante
meu governo, estando os respectivos concursos em adiantado estágio ao seu
término.

SEX

04.01.2008

Publicidade

opoeta Fernando Pessoa, que também foi publicitário, cunhou a frase que
apoiou o lançamento da Coca-Cola em Portugal. Dizia assim: "Primeiro estranhase, depois entranha-se".

DOM

06.01.2008

A frase do dia

omedo é o pai da crença. (Olavo Bilac)
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SEX_11 ,01 ,2008

Centenário
_ 2008 assinala o centenário de nascimento de Simone de Beauvoir (19081986). A escritora e pensadora francesa, que junto com Sartre formou o casal
existencialista, tem sido mais lembrada por sua relação singular com ele e
pela sua sexualidade, do que pela relevante contribuição intelectual e literária
que deu ao mundo. Tem se falado menos de seu legado ficcional, ensaístico,
memorialístico e filosófico, do que da companheira de Sartre e da luta em favor
da mulher.
_ Seu livro Osegundo sexo, escrito na perspectiva da moral existencialista,
escandalizou a intelectualidade francesa de todos os matizes ideológicos. É dela
a frase: não nascemos mulheres, tomamo-nos mulheres. Com Sartre, visitou o
Brasil, tendo estado no Ceará a convite da Universidade Federal(UFC).
_ Maria Beatriz Alcântara, no início dos anos setenta, publicou ensaio, La Revoltl
Positive de Simone de Beauvoir, no qual analisa aspectos de sua obra sobre a
condição da mulher.
_ Na França, promovem-se seminários e ciclos de debates sobre sua vida e
obra, Algo nesse sentido poderia ser feito aqui.

DOM

13,01.2008

Humor
_ ORei da Prússia, ao visitar o Observatório Imperial indagou, displicente:
- Então, o que há de novo nos céus?
Ao que o astrônomo-mor respondeu:
- Vossa Alteza já sabe o que há de velho?
_ Oepisódio serve para realçar o fato de que não há nada de totalmente novo,
sem ligação com o passado.
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Em ciência, cada avanço faz-se sobre conquistas anteriores. E até sobre
êxperiências frustradas. São erros e acertos que conduzem a grandes êxitos.

DOM

20.01.2008

Cabo Verde

Durante a semana, estive em Cabo Verde. OPaís tem seu território composto
por nove ilhas e destaca-se entre os africanos por sua estabilidade política,
funcionamento regular das instituições, sistema parlamentar de Governo,
alternância de poder dentro de regras democráticas.
_ Não obstante ser um País muito pobre, tem demonstrado razoável capacidade
de organização administrativa e de implementação de políticas públicas
bem sucedidas, o que tem valido ajuda dos países desenvolvidos e certo
reconhecimento internacional.
_ Recentemente, foi admitido na Organização Mundial do Comércio (OMC),
ganhando a condição de membro associado da União Europeia, o que irá
permitir acesso a alguns Fundos Comunitários e condições privilegiadas no
comércio internacional.
_ Com recursos naturais muito escassos, estão fazendo grande esforço em
relação ao turismo para impulsionar o desenvolvimento e gerar empregos.
No momento, estão sendo implantados, ou em fase de projeto, vários
empreendimentos financiados por recursos de origem europeia.
_ A mim, causou impressão o esforço, não obstante grande pobreza, que está
sendo feito na montagem da infraestrutura do país, na busca do desenvolvimento
e inserção internacional. Oresultado desse trabalho levou a que Cabo Verde
deixasse a condição de subdesenvolvido para integrar a lista dos países em
desenvolvimento.
_ As relações com o Brasil são excelentes. E o Estado do Ceará tem sido um
importante canal para fortalecer os laços econômicos e culturais entre as
duas nações.
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QUI_24.01.2008

Números
Fortaleza entra no Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania(Pronasci). A Prefeita de Fortaleza, segundo leio nos jornais, viajou
a Brasília com a finalidade de assinar o referido convênio com o Ministério da
Justiça. Ótimo, esta é uma boa notícia.
_ No jornal Diário do Nordeste, edição do dia 23, em matéria sobre o assunto,
há declaração atribuída ao Diretor Geral da Guarda Municipal, Arimá Rocha,
afirmando que a demonstração da maquiagem dos números sobre a violência no
Governo passaóo, ajuóou a convencer os responsáve'ls pe'lo Pronasc'l a'mc)u'Jr
Fortaleza no Programa.
Tinha o Dr. Arimá como pessoa séria e responsável. Levianos afirmaram o
mesmo há algum tempo, sem jamais comprovarem o que diziam. Na ocasião,
lancei um repto para que provassem o que diziam. Não o fizeram, pois não era
verdade.
_ Maquiagem, tal como a express~o foi usada, significa distorção, alteração
criminosa dos dados. Isso nunca ocorreu no Governo passado.
_ A inclusão da cidade de Fortaleza no Pronasci é um fato auspicioso. A calúnia,
dispensável.

QUA_30.01.2008

Duzentos anos da transferência da Corte para o Brasil
_ Quando Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão, e o General Junot já estava
às portas de Lisboa; a Corte, à frente o Princípe Regente O, João VI, embarca para o
Brasil levando grande bagagem, inclUsive os livros da Biblioteca Real.
_ Estimam alguns que teria se feito acompanhar de cerca de dez mil pessoas. A
ideia de se transferir a sede do reino para o Brasil não era nova, mas a operação
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parece ter sido muito tumultuada, dada também a limitação de meios da época.
Retirada e travessia contaram com a proteção da Inglaterra, então em guerra
com os franceses.
A chegada ao Brasil se deu por Salvador, onde D. João VI assina, de logo, ato
Que autoriza a abertura dos portos brasileiros, antes restrita à Portugal, medida
reívindicada pelos ingleses.
Oimpacto da instalação da Corte no Rio de Janeiro logo se fez notar. A cidade
ãcanhada experimentou um surto de desenvolvimento. Com efeito, uma série
de medidas adotadas mudaram a vida da Colônia e plantaram a semente da
Independência.
Entre outras, vale destacar a fundação do primeiro Curso de Medicina, na
Bahia; a Imprensa Régia, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Banco do
Brasil. Quando o Rei voltou à Lisboa, o Brasil era outro, bem diferente do que
encontrou. A Independência não tardaria a chegar.
Muitos bons livros estão lançados e belas exposições organizadas sobre o
episódio e seus desdobramentos. Naturalmente, a figura polêmica do Rei tem
sido alvo desses estudos. Há os que o consideram apenas um parvo, um fujão
que Napoleão pôs a correr, um glutão que andava com pernas de frango nos
bolsos.
_ Contribuiu para essa imagem o filme Carfota Joaquina, de Carla Camuratti.
Outros enxergam nele o perfil de um estadista esperto, o estrategista que
enganou Napoleão e fez florescer o Brasil.
_ Omomento é oportuno para os estudiosos isentos colocarem-no em seu
verdadeiro lugar.

DOM

03.02.2008

400 anos de nascimento do Padre Antônio Vieira
_ Quarta-feira, dia 6, têm início em Portugal as comemorações dos quatrocentos
anos do nascimento do Padre Vieira. Este jesuíta português é uma das maiores
referências estilísticas da língua portuguesa. Suas cartas e sermões estão entre
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os melhores textos já escritos em português.
_ Atuou como conselheiro do rei, diplomata, pregador e evangelizador. Dividiu sua
vida entre Portugal e o Brasil. Defendeu os índios e combateu a inquisição. Propôs
uma trégua na perseguição aos judeus e sua integração à vida portuguesa.
_ No Brasil, viveu na Bahia, onde veio a falecer, e no Maranhão. Incursionou pela
Ibiapaba pregando o evangelho e convertendo os índios. Era bom que o Ceará
também estabelecesse uma programação para comemorar a data.

TER

Poesia
Heroísmos

Eu temo muito o mar, o mar enorme,
Solemne, enraivecido, turbulento,
Erguido em vagalões, rogindo ao vento;
Omar sublime, o mar que nunca dorme.
Eu temo o largo mar rebelde, informe,
De victimas famelico, sedento,
Ecreio ouvir de cada seu lamento
Os ruidos d'um tumulo desforme.
Comtudo, n'um banquinho transparente,
No seu dorso feroz vou blasonar,
Tufada a véla e n'agua quase assente,
E ouvindo muito ao perto o seu bramar,
Eu rindo, sem cuidados, simplesmente,
Escarro, com desdem, no grande mar!
Cesário Verde
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05.02.2008

A frase do dia
Há pessoas que nos falam e não escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem
êicatrizes deixam. (Cecília Meireles)

DOM_10.02.2008

Polaroid
A Polaroid não resistiu à era das máquinas digitais. Ogrupo norte-americano,
que inventou as máquinas fotográficas instantâneas, anunciou o fechamento de
duas fábricas de filmes nos Estados Unidos. Até o fim do ano, serão fechadas as
unidades localizadas no México e Holanda.
_ Há mais de um ano já não se produzem câmaras. Oestoque de filmes deve
terminar em 2009. A Polaroid pretende vender a tecnologia para que os amantes
da fotografia com revelação imediata possam continuar a fotografar.
_ Termina, assim, uma história que começou em 1948.

ovéu da discórdia
_ Acossada por imigração que não cessa, em boa parte de pessoas indiferentes,
ou até hostis à civilização ocidental cristã, a Europa debate-se em discussões
sobre a melhor forma de tratar a questão.
_ Ochoque de culturas propicia um clima onde avançam a discriminação e
a xenofobia. A violência na periferia das grandes cidades se origina, muitas
vezes, da inadaptação cultural e exclusão social desses imigrantes e seus
descendentes.
_ Oproblema ganha maior relevância quando se detectam membros dessas
etnias como responsáveis por atos terroristas. Num esforço para melhorar a
situação, a União Europeia estabeleceu este ano de 2008 como o da integração
das culturas.
_ Em meio às discussões em torno do tema, o uso do véu entre as mulheres
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muçulmanas, passou a ser visto como manifestação inadmissível de
religiosidade em instituições e estados laicos. Uma espécie de afirmação cultural
e recusa à integração na sociedade que as acolhe. A escola, por exemplo.
A Holanda vem de proibir a burka, a França não quer o véu nas escolas.
Enquanto isso, na Turquia, o Parlamento acaba de aprovar uma lei que revoga a
proibição do uso do véu nas universidades. Cem mil pessoas se reuniram durante
a votação para se manifestarem contra a proposta. Acreditam que ela atenta contra
a laicização do Estado, alcançada durante o processo de modernização do País, no
curso das reformas introduzidas por Kemal Ataturk. Com a mudança, certamente a
Turquia terá mais dificuldade para ingressar na União Europeia.
OArcebispo de Canterbury acaba de emitir uma declaração na qual afirma que
considera inevitável, no futuro, a adoção da lei islâmica na Inglaterra. Como era
de esperar, to', tortemente contestado em toda a 'Europa.
_ Ovéu é apenas um símbolo do choque cultural, da intolerância racial e do
fundamentalismo religioso.

SEX_15.02.2008

Rabeira
_ Das 14 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(IBGE), para apuração do crescimento industrial, em 2007 o Ceará foi
a que menos cresceu, apenas 0,3%. Como somos um dos estados mais pobres
do País, precisamos crescer mais que a média nacional, para vencermos a
diferença que nos separa dos mais desenvolvidos. _ Como se vê, estamos muito
aquém do necessário. E da velocidade prometida nos palanques de campanha ...
_ Segundo matéria reproduzida no blog do conceituado jornalista Eliomar de
Lima, também na criação de empregos, estamos na cauda da fila ...
_ Com relação ao turismo, dados de 2007 divulgados pela CVC, a maior
operadora brasileira de viagens, revelam que a venda de pacotes turísticos caiu
no Brasil, seguramente em razão do "apagão" aéreo. Mais uma vez, a taça é
nossa. A maior queda foi a do Ceará, 14%.
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Aviões

Éverdade. OGoverno do Estado do Ceará, nas últimas administrações,
mantinha contratos com empresas especializadas para fretamento de aviões e
helicópteros, inclusive jatos executivos. Oque não ocorreu, tanto quanto saiba,
é que algum governador tenha voado em um deles para o exterior. A prática foi
inaugurada pelo atual.
Quanto a mim, quando no Governo, fui um usuário frequente da classe
econômica de nossa aviação comercial. E agora, como tem sido?

SEG

18.02.2008

livros
_ Segundo o reputado verificador de consumo online, Nielsen/NetRatíngs, o
Brasil é o 5° país do mundo que mais compra livros através da internet, 51 %.
Em primeiro lugar vem a Coreia do Sul. Dos países ricos, só estão entre os dez
primeiros a Alemanha, em 2°, e a Inglaterra, em 10°.
_ A notícia não deixa de ser alvissareira para o Brasil, pois denota um crescente
emprego da tecnologia pelos brasileiros. OBrasil ocupa o 72° em utilização da
internet, à frente de países como o México e Argentina, embora esta última tenha
mais livrarias, mais gente alfabetizada e menor taxa de evasão no ensino médio.
_ Preocupados com o desprestígio do livro, e por extensão da palavra escrita, e
a repercussão disso na formação dos jovens, vários países vêm desenvolvendo
programas de apoio à leitura. Nos Estados Unidos, está em curso uma ação em
50 estados com recursos substanciais do NEA (National Endowment for Arts).
Na Espanha, onde a juventude tem um dos piores índices europeus de leitura, o
Prefeito da pequena cidade de Noblejas apelou para o que os céticos chamam
de "suborno", que consiste em pagar 1,0 euro ao jovem por cada hora de leitura
comprovada na biblioteca escolar. A leitura e a escrita são fundamentais para o
desenvolvimento das capacidades de apreensão e expressão, daí a necessidade
de políticas de estímulo à leitura.
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A perda de espaço da leitura nas atividades diárias, o que vem ocorrendo
mesmo em países desenvolvidos, tem afetado negativamente o desempenho
intelectual das pessoas. _ No Canadá, com um bom índice, quatro em cada dez
canadenses leem pela menos um livro por mês. Já entre os americanos, 73%
leram apenas um livro entre agosto de 2006 e agosto de 2007. Com os ingleses
é pior. 25% deles não abriu sequer um livro em 2007.
_ No Brasil, há alguns sinais animadores. A venda de livros teria crescido
15% em 2007. Não se sabe às custas de que tipo de livros, é bem verdade. O
aumento teria ocorrido, entre outros fatores, pelo aumento do poder aquisitivo da
população e a eliminação de alguns tributos.

TER

19.02.2008

Estatística
_ Ojornal OEstado, edição de 15/02/08, traz a informação, atribuída ao
deputado estadual Nelson Martins(PT/CE), que o Governo do Ceará, confrontado
com o péssimo resultado do crescimento industrial (último lugar entre os 14
estados pesquisados), responsabiliza o método de cálculo pelo insucesso,
cogitando de alterá-lo.
Note-se que a sistemática empregada é a mesma para todo o Brasil e aplicada
pelo insuspeito Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE). É simples, na
falta de bons números, muda-se a fórmula de encontrá-los. Algo assim como se
fazia na antiga União Soviética, quando se apagavam das fotografias as imagens
dos que haviam caído em desgraça perante o regime ...
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QUI_21.02.2008

A frase do dia

Ingenuidade não é virtude.

DOM

24.02.2008

Rez@i

_ As irmãs Clarissas do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, na Gávea, na
cidade do Rio de Janeiro, aderiram à internet.
_ Conhecidas por sua vida em clausura, as irmãs acabam de organizar um site,
lançado semana passada, como instrumento de comunicação com o mundo do
qual vivem isoladas.
_ São responsáveis pelo seu desenvolvimento e funcionamento, a Abadessa e
uma irmã com conhecimento de informática. Já chegam, por dia, cerca de trinta
e-mails, solicitando orações às irmãs. Entre as solicitações predominam os
pedidos de emprego e os que falam sobre o envolvimento de filhos com drogas.
Dívida
_ Durante anos, se falou sobre a crônica dívida externa brasileira e seu
montante, considerado, muitas vezes, impagável, e fator de constrangimento do
crescimento e independência do País.
_ Éramos apontados como um dos países mais endividados do mundo.
Lembram das imagens humilhantes dos ministros da Fazenda, circulando nos
grandes centros finnceiros, solicitando adiamento de pagamentos e escrevendo
cartas de perdão ao Fundo Monetário Internacional(FMI) por não poderem saldar
compromissos financeiros?
_ Eis, agora, que a imprensa anuncia que o Brasil passa de devedor a credor
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externo. Nos cofres do Banco Central sobram mais de quatro bilhões de dólares.
Não posso esconder uma ponta de orgulho com o fato.
_ Creio que deve sentir o mesmo toda uma geração que, como eu, acompanhou
nosso endividamento histórico, que nasceu junto com o novo País. Não importa
a opinião de economistas que desmerecem a conquista, não vendo nela mais
que um mero simbolismo. _ É, também, de símbolos que vivem os países, e
este, sem dúvida, eleva a autoestima da Nação.
_ Resta um vilão a comprometer nossa estabilidade econômica, a dívida interna,
que representa percentual muito alto do Produto Interno Bruto(PIB), e requer
redução substancial.
Fidel
_ Na política internacional, a novidade foi a renúncia de Fidel Castro ao comando
de Cuba. Não tenho dúvida de que mudanças virão. Só não sei em que
proporção e velocidade. Os primeiros sinais surgirão quando da definição de sua
sucessão.
_ Nos Estados Unidos, os pré-candidatos à Presidência se dividem entre os
democratas Hillary e Obama, que preconizam mudanças no relacionamento com
Cuba, com o republicano McCain, que deseja que Fidel Castro vá ao encontro de
Marx. Onde? Advinhe!

SEG

25.02.2008

Recomendado
_ No contexto das comemorações que assinalam os 200 anos da transferência
da família real portuguesa para o Brasil, têm surgido vários livros, aqui e em
Portugal, que abordam o tema sob diferentes ângulos.
Um deles, pUblicado em Portugal, pela Editora D. Ouixote, é Oúltimo Távora,
de autoria de José Norton. Narra a perseguição movida à família pelO Marquês
de Pombal, que atribuía a ela, ao que parece, injustamente, a responsabilidade
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pelo atentado ao Rei D. José, de quem o Marquês era poderoso Primeiro
Ministro. Após processo sumário, o Marquês e a Marquesa de Távora, que
pertenciam à alta nobreza lusitana, entre outros membros da família, foram
torturados e mortos de modo cruel, ficando algumas mulheres que restaram,
confinadas em conventos durante muitos anos.
Uma criança foi poupada, apartada da mãe teve sua educação,
paradoxalmente, curada por Pombal, que lhe acompanhava os passos. É
das aventuras e desventuras desse Távora remanescente, inclusive como
participante das guerras peninsulares, que trata o livro ao qual me reporto.
Marcha
_ Manchete do jornal Diário do Nordeste, edição de 24/02/08: Investimentos
migram - Turismo do Ceará perde espaço na região nordeste.
_Investidores migram para Rio Grande do Norte e Bahia, e Ceará perde a
liderança na captação de empreendimentos no setor
_ Manchete do jornal Estado, edição de 20/02/08: CE é pior em emprego no
país.
_ Dados do Caged revelam que o Estado teve déficit de 4905 empregos gerados
em janeiro
_ E então, em que marcha andamos?

QUI

28.02.2008

Poesia

oRio
Ser como o rio que deflui
Silencioso dentro da noite.
Não temer as trevas da noite.
Se há estrelas nos céus, refleti-Ias.
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E se os céus se pejam de nuvens,
Como o rio as nuvens são água,
Refleti-Ias tambem sem mágoa
Nas profundidades tranquilas
Manoel Bandeira
Candidatura avulsa

_ ODeputado Leo Alcântara apresentou proposta de emenda constitucional
instituindo a candidatura avulsa, desde que preenchidos determinados requisitos.
_ Seria uma candidatura à margem do partido, como forma de contornar a
manipulação da máquina partidária, muitas vezes dominadas por oligarquias
internas.
_ Omecanismo já existe em outros países, como Portugal, por exemplo. Nas
últimas eleições presidenciais, o candidato do Partido Socialista era o veterano
Mário Soares. O socialista Manuel Alegre, barrado no partido, foi candidato
independente e teve mais votos que o candidato oficial.
_ A proposta do Deputado Leo suscita o debate sobre a democracia interna dos
partidos e os instrumentos de participação política e eleitoral.
Registro

_ Tomei conhecimento de que ao inaugurar um Liceu no município de Pacajus,
planejado, iniciado, e deixado em avançado estágio de construção no meu
Governo, o Governador Cid Gomes disse tratar-se de obra minha e que deveria
ser eu a estar lá para a inauguração.
_ Obrigado pela referência.
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SÁB

01.03.2008

Crescimento
Agora, sim. As estatísticas apontam. OCeará cresce - em número e gravidade
de casos de dengue.

DOM_02.03.2008

Poesia

Devoção
Odia raiou
pouso ameno
teu sorriso
cúmplice
me despertou.

Beatriz Alcântara

QUI_06.03.2008

Bom Jardim
_ Que bom ler no jornal Diário do Nordeste, de hoje, no Caderno 3, que a
Diretora do Instituto de Arte e Cultura do Cea.rá, Maninha Morais, considera o
Teatro do Centro Cultural do Bom Jardim o espaço cênico mais bem equipado
do Ceará.
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Fico feliz por ter sido obra do meu Governo, que está sendo devidamente
considerada e reconhecida. Ela é emblemática da política que empreeendi de
descentralização das ações culturais para atingir o interior do Estado e a periferia
da área metropolitana.
_ A denominação do teatro de Marcus Miranda é um gesto que merece aplauso.

SEG_10.03.2008

Uece
_ O Deputado Adahil Barreto (PR-CE) demonstrou, na Assembleia Legislativa do
Estado, o descaso do atual Governo para com a Universidade Estadual do Ceará
(Uece), saída há pouco de uma longa e penosa greve de docentes.
_ O mais grave é que os atuais detentores do poder no Estado alimentaram
uma greve de professores no ano de 2006, com motivação política enxertada
de promessas que, decorrido mais de um ano de Governo, não foram até aqui
cumpridas.
_ Para encerrar a última greve, o Governo assumiu com os professores alguns
compromissos. Um deles mostra a forma enganosa com que age. Falo da
promessa de dobrar o recurso destinado ao custeio da Universidade. Em 31
de dezembro de 2006, o repasse mensal era de R$ 453.000,00. Com o novo
Governo, a importância caiu para R$ 294.000,00. Oque já era pouco ficou
menos ainda. Dobrando o valor, como promete, o aumento será pequeno, e
insuficiente para cobrir as necessidades do período em que foi reduzido.
_ Em relação às obras, quando estava à frente do Governo, deixei contratadas e
iniciadas a reforma da biblioteca e a construção do Hospital Veterinário. Ambas
estão paradas. Contratada, mas não iniciada, o Restaurante Universitário. Esta
sequer consta das intenções de construção (MAP) anunciadas pelo Governo.
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QUI_13.03.2008

poesia
Litoral

ovento sopra o sal das eras
No rosto crestado dos homens.
Desenha bizarros relevos,
Desvela vestígios de vida,
Sepulta os mortos de novo
,~lD .r,mult.M.o .f\QC.ohRrJ.o

Beija suave a superfície
Úmida das coisas.
A água no seio dos morros
Irrompe sutil
Em olhos negros de linfa.
Incrustados em tórridas areias
Evaporam lágrimas
No rumo do céu.

Lúcio Alcântara

SEX

14.03.2008

Que Rei sou eu?
_ As comemorações dos 200 anos da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil,
colocam D. João VI no centro das discussGes, ensejando opiniões diversas
sobre sua figura controversa. É inegável o bem que fez ao Brasil a instalação
nessas terras da sede do reino. Oepisódio foi fundador da nação.
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_ Com a Corte, chegou a livraria real, precursora da Biblioteca Nacional. Vieram
os prelos que permitiram instalar a Imprensa Régia, abriram-se os portos e
iniciaram-se os cursos de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Fundaram-se
o Banco do Brasil e o Jardim Botânico. Estabeleceram-se os pressupostos que
preparavam a Independência.
_ Com tudo isso, a figura de D. João VI nunca se livrou de uma imagem
caricata, de um melancólico comedor de frangos, alheio às questões de Estado,
amargurado pela demência da mãe, a infidelidade e as intrigas políticas da
mulher. Um Rei vacilante, inseguro, que deixou para a última hora a decisão de
partir para o Brasil. Medida que reflete uma estratégia esperta que lhe salvou o
Reino, ou apenas uma fuga covarde diante da tropas de Napoleão?
_ Ajuda a pensar o que aconteceu à vizinha Espanha, com a destituição do
soberano e a implantação no poder do irmão de Napoleão. É igualmente
importante meditar sobre a resistência que opôs ao absolutismo, encarnado nas
figuras da esposa Carlota Joaquina e do filho D. Miguel. Governou com vários
ministros influentes, mas nunca entregou o poder a um só, como fizera seu avô
D. José, em cujo reinado aconteceu o consulado do Primeiro Ministro, Marquês
de Pombal. Dele, disse Oliveira Martins, "desconfiava sempre, e de tudo, de
todos; e se era indeciso, por ser fraco e inepto, era-o também por esperteza ou
dissimulação". Quando morreu, o Embaixador da França em Portugal escreveu
que desaparecera um homem bom e desgraçado.
_ Arguto ou tolo, esperto ou néscio, o fato é que análise justa sobre sua
personalidade e feitos, só se fará consideradas as circunstâncias em que viveu
e reinou. Etais circunstâncias, inevitavelmente, terão que se remeter às críticas
que lhes sejam feitas.
Comércio
Agora é o comércio. Pela primeira vez, desde junho de 2006, o setor registra
queda no faturamento das vendas.
_ Em janeiro último, houve retração de 1,65%, comparado ao mesmo mês de
2007. Se somarmos este resultado ao desempenho negativo do turismo e da
indústria, podemos concluir que a economia está desacelerando.
Passa a marcha!
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TER

18.03.2008

leitura
A escritora americana Elizabeth Hardwick, uma das fundadoras da revista New
York Revíew af Baaks, falecida em 2 de dezembro do ano passado, considerava
a paixão pela leitura a maior dádiva que alguém possa receber.
Édela o texto: "ler é barato, consola, distrai, excita, amplia conhecimentos,
compartilha experiências, é uma iluminação mora!."
Voos
Qual é a dificuldade que tem o Governo do Ceará, que se diz transparente,
de informar os dados sobre fretamento de jatos executivos para viagens
internacionais do Governador e acompanhantes?
_ Opúblico tem o direito de saber:
a) quanto custaram as viagens?
b) qual o itinerário percorrido?
c) quais os objetivos das mesmas?
d) quais os passageiros dos vôos?
_ Para obter dados tão triviais, foi necessária a aprovação de um requerimento
pela Assembleia Legislativa.
_ A resposta até hoje não veio.
Fim do mistério
_ Oalemão Horst Rippert, 82 anos, identificou-se como o autor dos disparos
que derrubaram o avião pilotado pelo aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry,
em 1944, cujo corpo nunca foi encontrado.
_ Em 1998, um pescador encontrou presa às suas redes uma pulseira que
pertenceu ao escritor, e, seis anos mais tarde, foram encontrados, nas costas de
Marselha, restos do avião que pilotava. Mas, o mistério nunca foi esclarecido.
_ Agora, o alemão afirmou ao diário La Provence, ter sido ele que abateu Saint-
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Exupéry, o que só veio a saber posteriormente. Eu esperava que não fosse ele,
porque em nossa juventude todos havíamos lido seus livros e o adorávamos,
disse o octogenário Rippert.
Frota

A frota de veículos do Brasil vem crescendo nos últimos anos, graças ao
aumento da venda de carros novos.
_ Ela cresce há quatro anos seguidos. Em 2007, foi batido o recorde vendas,
2,46 milhões de unidades. Não obstante, a renovação da frota tem sido lenta em
função do elevado número de carros velhos ainda em uso.
_ Considerando todos os veículos em uso, com mais de dez anos, o número
chega a 10,5 milhões, o equivalente a 41% da frota. A idade média dos carros
que estão rodando é de 9,2 anos, igual à dos Estados Unidos, México e Canadá.

QUI

20.03.2008

Vice-líder

_ Deu no jornal OEstado, edição de 19/03/08: "Ceará é o segundo Estado que
menos emprega no País". Onúmero 2 está bastante representativo para o Ceará.
Pena que, neste caso, seja uma estatística negativa.
_ Entre os nove estados pesquisados, em fevereiro passado, pelo Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED), o Ceará foi o segundo que menos
empregou (24.957 pessoas), o segundo saldo mais negativo em fevereiro
(-1.543), que, apesar de melhor que o do mês passado (-4.905), é quase três
vezes menor que a estatística do mesmo período do ano passado (-6.448).
_ Quando todos os indicadores econômicos - indústria, turismo e comércio - são
ruins, como infelizmente vem acontecendo no Ceará, é um sinal claro de que o
Estado não vai bem.
Passa a marcha!
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SEG_24.03.2008

Samu192
Publicidade de página inteira nos jornais locais, anuncia a implantação do
Serviço de Assistência Médica de Urgência(SAMU) no litoral leste, beneficiando
14 municípios cearenses. Quero saudar a iniciativa do Governo do Estado por
sua importância, já que se trata de uma ação de continuidade administrativa.
_ Na verdade, o projeto foi concebido e desenvolvido durante o meu Governo.
Ao concluí-lo, deixei pronta a sede do SAMU no município de Eusébio, cujo
prédio recebeu o nome de Raimundo de Alencar Araripe, o Prefeito de Fortaleza
que implantou o serviço municipal de urgência, já também com as ambulâncias
doadas pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde.
_ Só lamento que a população tenha esperado mais de um ano para que o
serviço começasse a funcionar.

TER

25.03.2008

livros
_ No dia 3 de janeiro de 1999, o jornal Folha de S. Paulo publicou uma lista dos
que seriam os cem melhores romances do século, segundo um júri formado por
dez críticos e escritores.
Eis a lista dos dez melhores:
1- Ulisses (1922), James Joyee
2- Em Busca do Tempo Perdido (1913-1927), MareeI Proust
3- O Processo (1924), Franz Kafka
4- Doutor Fausto (1947), Thomas Mann
5- Grande Sertão: Veredas (1956), Guimarães Rosa
6- OCastelo (1926), Franz Kafka
7- A Montanha Mágica (1924), Thomas Mann

1 o1

8- OSom e a Fúria (1929), William Faulkner
9- OHomem sem Qualidades (1930-1943), Robert Musi!
10- Finnegan's Wake (1939), James Joyce
_ Joyce, Thomas Mann e Kafka emplacaram dois livros cada. A lista só tem
dois não-europeus, o americano Faulkner e o brasileiro Guimarães Rosa.
Europeísmo? Falta de imaginação com a repetição de autores? Evocê, quantos
destes livros já leu?
_ Tente fazer sua lista pessoal em um momento qualquer de lazer literário.

QUA

26.03.2008

Financiamento
_ OGoverno Federal cogita de anunciar no próximo dia 29, na cidade de
Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, uma nova forma de quitação dos
empréstimos a estudantes universitários, através do Programa de Financiamento
Estudantil (FIES).
A medida consistiria em permitir que, após a conclusão do curso, o recémformado pudesse quitar a dívida trabalhando para o serviço público de saúde e
educação.
_ Os médicos, por exemplo, trabalhariam em um dos 1,2 mil municípios onde
até hoje não há atendimento. Os professores poderiam ajudar a suprir o déficit de
250 mil vagas existentes no sistema público de ensino básico.
A proposta só poderia vigorar a partir dos contratos celebrados este ano.
Assim, os primeiros resultados só apareceriam após quatro anos. Como se trata
de renúncia a recursos do Tesouro, que deixariam de ser devolvidos pelos que
contraírem os empréstimos, sua abrangência está para ser definida por estudos
a cargo do Ministério da Fazenda.
_ A ideia vem ao encontro de sugestões que surgem de vez em quando, no
sentido de instituir período de trabalho Obrigatório no serviço público para os
concludentes de cursos nas universidades públicas. Ou a criação do serviço civil
obrigatório em substituição ao serviço militar.
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A garantia de que o pagamento da dívida iria depender, no futuro, apenas do aluno,

ênão de circunstâncias de mercado, poderá estimular o uso mais intenso da linha de
crédito do FIES e ensejar mais oportunidades de acesso ao ensino superior.
Arrogância

A arrogância é o caminho mais curto para desrespeitar a lei.

DOM

30.03.2008

Duas faces

_ D. Maria I, Rainha de Portugal, mãe de D. João VI, é conhecida no Brasil
como a Louca. Em seu País de origem, identificam-na como a Piedosa. Que
justificativa há para dois tratamentos tão díspares?
_ Ao assumir o trono por morte do filho, D. José I, afastou Pombal de todos os
cargos oficiais, obrigando-o ao ostracismo e ao recolhimento compulsório, em
sua residência. _ Punia o déspota que perseguiu os Távora, os jesuítas e outros
desafetos.
_ Libertou presos que não haviam sido jUlgados, procurou reabilitar a família
Távora. Foi um período conhecido como "Viradeira".
_ A mulher, doce e melancólica, que governou durante quinze anos, veio a perder
a razão, no final de 1791, quando se inicia a regência de D. João VI.
_ Não foram suficientes para curá-Ia, os esforços do psiquiatra inglês Francis
Willis. Assim, é que, enxergando demônios e figuras calcinadas, desembarca
aos gritos, no Rio de Janeiro, em 1808, onde viria a falecer em 1816.
_ Está aí, em poucas palavras, o resumo de uma vida marcada pela piedade e a
loucura.
Prerrogativa

_ A prerrogativa de uma autoridade acaba onde começa o abuso.
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SEG

31.03.2008

Dengue
_ Em oito estados do Brasil, cresce o número de casos de dengue. OCeará é urr
deles.
_ Notícia de hoje, na UOL , dá conta de que a ocorrência do número de casos de
dengue, no primeiro trimestre do ano, é a maior dos últimos três anos.
_ São 4600 casos em 2008, 413 a mais que em 2007,1395 a mais que em
2006, 2527 a mais que em 2005.
_ A situação é preocupante.

TER

01.04.2008

Fóssil
_ Manchete de primeira página do jornal Diário do Nordeste, edição de 31/03/08,
dá conta de que um fóssil do Cariri está sendo vendido, pela internet, por R$ 1,2
milhão. Trata-se do fóssil do crânio de um pterossauro bem preservado.
_ Oassunto não é novo. As denúncias são antigas e se repetem com frequência.
A Praça da República, em São Paulo, costumava ser um shopping a céu aberto,
para venda de fósseis por preços irrisórios. Ogrande fornecedor é o Cariri, onde
se situa uma das mais importantes províncias fossilíferas do mundo.
_ Do tema me ocupei quando Senador da República, tendo apresentado projeto
de lei para disciplinar a matéria.
_ Fi-lo sob a indiferença de quase todos, que a consideravam, certamente, uma
questão árida e, até certo ponto, melindrosa; uma vez que a população pobre da
região tem, na comercialização ilegal de fósseis, uma fonte de renda. Por outro lado,
a exploração econômica de pedras ornamentais conflita com a preservação desses.
_ Sob a indiferença da maioria, o projeto foi aprovado há anos. Agora, dorme
sono profundo nas gavetas da Câmara dos Deputados.
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QUI

03.04.2008

Licitações 11
_ Em 2007, o Governador do Estado do Ceará afirmou, em entrevista ao jornal
OPovo, que até o fim daquele ano acabaria com a terceirização, no âmbito da
administração estadual.
_ Em rápida pesquisa empreendida, verificou-se que o Estado contratou, ano
passado, só na modalidade dispensa de licitação, empresas fornecedoras de
mão-de-obra no valor de R$ 6.888.842,65.

SÁB

05.04.2008

Dengue 11
_ Número de casos de dengue confirmados em Fortaleza, no período de janeiro
a março:
2006 - 765; 2007 - 1.747; e 2008 - 2.151
_ A contenção de gastos em saúde, na área do Estado, durante o ano de 2007,
somada à baixa atenção dada ao problema, pelas secretarias Municipal e
Estadual de Saúde, certamente ajudam a explicar a razão da explosão da doença
este ano.
_ A fragilidade das informações epidemiológicas encobre a gravidade e a
extensão da doença.
_ Vejamos que o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, em
30 de novembro de 2006, informava que havia um caso de óbito confirmado
e quinze em investigação. Um ano depois, e há casos de março de 2007, o
resultado ainda não saiu.
_ Por quê? Informações dão conta de que as máquinas de pulverização estão
quebradas e não adquiriram óleo de soja para misturar ao inseticida.
_ Está aí a resposta a muitas pessoas que me indagam pelo fumacê, que sumiu
das ruas.
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QUI_10.04.2008

Trânsito

_ A Revista que circula aos domingos junto com o jornal OGlobo, edição de
06/04/08, listou Os "Dez Pecados Mais Comuns Ao Volante":
1- Fechar os cruzamentos
2- Avançar sinais
3- Andar devagar na faixa da esquerda
4- Correr na faixa da direita
5- Buzinar a qualquer hora do dia
6- Estacionar nas calçadas
7- Avançar sobre os pedestres que ainda atravessam
8- Mudar de faixa sem dar seta
9- Ficar parado quando abre o sinal ... até que o carro de trás dê uma buzinada
10- Buzinar para o carro da frente no segundo em que o sinal abre
Faça seu exame de consciência, evitando pecar tanto.

SÁB

12.04.2008

Maioria

_ Oislamismo superou o catolicismo no mundo.
_ A informação foi divulgada pelo Monsenhor V.ittorio Formenti, que coordenou o
mais novo anuário de estatísticas do Vaticano. Segundo o levantamento, 19,2%
da população é muçulmana. E 17,4% católica.
_ Éa primeira vez que os católicos não estão em primeiro lugar. Somadas todas
as religiões cristãs, incluindo anglicanos, ortodoxos e protestantes, os cristãos
representam 33% da população mundial.
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SEG

14.04.2008

Dengue
_ Manchete de primeira página do jornal OPovo, edição de 12/04/08: "109
casos Dengue hemorrágica cresce 319% no Ceará". Primeiro trimestre - Boletim da
Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) registra 109 casos de dengue hemorrágica
este ano, contra 26 no mesmo período de 2007, o que corresponde a um
aumento de 319%. Os casos estão espalhados por 19 municípios, enquanto que,
no ano passado, a doença se concentrou em sete cidades.
A frase do dia
_ Oarrogante desfia certezas. O petulante as desafia. (Daniel Piza)

QUA_16.04.2008

Negligência
_ A posição do Governo do Estado do Ceará em dispensar licitação para a
construção de dois presídios, no valor de R$ 26 milhões, merece uma reflexão
mais cuidadosa.
_ Écerto que a situação dos presídios e das delegacias de polícia, cheias de
presos, configura um quadro de calamidade. Mas é preciso lembrar como se
chegou a isso.
_ Entreguei o Governo com as delegacias vazias de presos. Um feito histórico
e inédito. Reconheceu o fato, em entrevistas, o atual Secretário Estadual
de Segurança. As penitenciárias construídas para abrigar os egressos das
delegacias, o foram sob o regime de concorrência pública, como manda a lei.
_ Com o descaso do novo Governo em relação ao problema, as delegacias
ficaram, novamente, superlotadas. E por que digo descaso? Porque não houve
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investimento no sistema penal, apesar de o Governo, todos os dias, jactar-se de
estar com os cofres abarrotados de dinheiro.
_ Mais grave, investimentos e programas em andamento foram suspensos.
Exemplos: o programa 'Janela da liberdade", em execução pela Secretaria de
Justiça, que visava acelerar a libertação de presos em condições de serem
soltos, criando, assim, vagas nos presídios; interrupção da obra do novo
presídio, em adiantado estágio de construção; abandono de pavilhões destruídos
em rebeliões no Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), comprometendo sua
capacidade operacional.
_ Nem se diga que o problema surgiu em decorrência do início do Ronda, que
teria aumentado o número de prisões. A ação teve início no mês de dezembro, e
o problema já existia. Eera grave. OSecretário de Segurança referia-se a ele, em
entrevistas, alertando o Governo, que insistia em 1azer de conta que não era com ele.
_ Numa palavra: o Governo do Ceará foi negligente. Deixou que o caos se
instalasse, para agora buscar apoio e dispensar licitação, em montante vultoso,
destinada a atender urgência plantada por ele mesmo, e não fruto de intempérie
ou imprevisto qualquer. O precedente é perigoso, pois, pelo andar das coisas,
poderá ser invocado no futuro em outras situações. As estradas, por exemplo,
até aqui sem manutenção preventiva formalmente contratada.
A manobra para envolver outros poderes e instituições, numa decisão que é
do Poder Executivo, e só dele, para aparentar transparência, compromete órgãos
cuja função é de caráter fiscalizador.
Por último, onde andam os que, no Governo anterior, militando na oposição,
ostensiva ou infiltrada, a propósito de tudo deblateravam contra dispensas de
licitação?

SEX

18.04.2008

Defensoria
Ao Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep),
Fernando Calmon:

1 08

Desde que li a entrevista publicada no jornal OPovo, edição de 31 de março
de 2008, com declarações a respeito do tratamento dado à Defensoria Pública
pelo Governo do Estado do Ceará, durante a minha gestão, tento compreender o
porquê de o senhor ter afirmado que não demonstramos disposição em negociar.
_ Talvez o senhor não esteja informado, mas, em nossa gestão, os defensores
públicos do Ceará tiveram um aumento real de 61,08%, sem contar com a
Gratificação de Titulação, de cunho pessoal, de 15% a 60% da remuneração
básica. E mais. Essa conquista foi estendida a todos os defensores públicos
aposentados.
_ Realizamos concurso público para o cargo de defensor público substituto. Ejá
deixamos tudo preparado, com previsão orçamentária, para a realização de novo
concurso público em 2007.
_ Também, em nossa gestão, apoiamos a descentralização e interiorização
da Defensoria Pública. Ao final de nosso mandato, o número de comarcas
atendidas, que antes era de apenas 21 - com 26 defensores públicos, aumentou
para 84, com um total de 95 defensores públicos, um acréscimo de 45% na
interiorização da Defensoria Pública.
_ Não vou aqui entrar em detalhes do apoio dado à Defensoria com relação à
capacitação do seu quadro de profissionais, entre outras ações. Mas acredito
ter deixado claro que o Governo do Estado, durante a minha gestão, não
apenas demonstrou interesse em melhorar o desempenho da Defensoria como
implementou medidas para tal.
_ A situação agora é bem diferente da minha época. A própria imprensa registra
que as lideranças da categoria tentam, há um ano e dois meses, uma audiência
com o Governador do Estado (O Povo, Coluna Política, 11/4/08). Cansados, os
defensores do Ceará estão em estado de greve.
_ Espero que as conquistas da categoria continuem nesta administração. E seus
intentos sejam alcançados.
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DOM_20.04.2008

Bom Pastor
Domingo passado, foi o Dia do Bom Pastor. O Evangelho de São João nos
brindou com a bela parábola do pastor e suas ovelhas.
No dia anterior, 12 de abril, fora o aniversário de nascimento de meu pai,
falecido há anos. Por alguma razão, associei a leitura bíblica a ele. Não tanto
a seu pastoreio, que de algum modo ele foi pastor, enquanto pai, médico,
professor e político. Mas a uma passagem breve de sua vida que aflorou à
memória.
_ No início de sua atividade profissional, foi médico de um estabelecimento
dirigido por religiosas, conhecido por Bom Pastor, localizado na Praça do Liceu.
Cercado por muros altos, recuado da rua, destinava-se a abrigar mães solteiras.
Acolhia aquelas que, no jargão moralista da época, haviam dado um mau passo.
Discriminadas, sofriam rejeição da sociedade e da família. Envergonhadas,
ficavam reclusas na instituição à cura das irmãs. O preconceito era maior que m
elevados muros do convento.
_ Lembro-me de ter ido lá poucas vezes, quando criança, em companhia dos
meus pais, certamente em dias festivos, para missa na capela, que me parecia,
aos olhos infantis, tão distante do portão de entrada.
_ Oque o mundo terá feito daquelas jovens, feridas pela sociedade
preconceituosa da época? Não sei bem quando me dei conta da função daquela
casa, mais tarde convertida em presídio feminino.
_ Confio que o Bom Pastor tenha velado por ovelhas tão carentes.

SEG

21.04.2008

opapel do jornal
_ Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o novo ombudsman, jornalista
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Carlos Eduardo Lins da Silva, diz que o jornal precisa encontrar o seu novo
papel..Assim como o rádio encontrou, quando se pensava que a televisao
decretaria seu fim. Sobreviveu, com menos audiência, mas num formato
definido.
Para ele, o jornal precisa ter mais qualidade, tratar de menos assuntos e com
mais profundidade, ter mais foco. Fornecer o que a internet não pode dar.
Respondendo à pergunta sobre o que mais o irrita nos jornais, assim falou:
;Superficialidade, em primeiro lugar. Depois, erros de português. Invencionices
de texto. A tentativa de chamar a atenção com o que o repórter considera
engraçado. Opiniões ralas que nada acrescentam para o leitor".
_ Aconselho a leitura para quem é mestre desse ofício. Oavanço da internet,
com seu funcionamento anárquico, sem censura, plantou um desafio à mídia
impressa, que levará, fatalmente, a grandes transformações no conteúdo dos
jornais e no comportamento dos jornalistas.
_ A novidade é que as grandes corporações da imprensa, com o surgimento da
internet, perderam o controle sobre a notícia. A massificação do acesso vai fazer
o resto. Todos serão leitores. Todos serão jornalistas.
_ Eaí, como é que fica? Sei lá ...

Monteiro lobato
_ Com o fim da briga judicial entre a família do escritor e a editora Brasiliense,
a obra de Monteiro Lobato voltou a ser reeditada, agora pela editora Globo.
A vendagem da obra adulta de Lobato se constituiu em surpresa para a
responsável pelo lançamento.
_ Este mês, um dos títulos que está voltando às estantes das livrarias é O
Presidente Negro, ficção científica publicada em 1926, que prenunciava a
chegada de um negro à Presidência dos Estados Unidos.
_ 2008 poderá ser o ano em que a ficção vira realidade.
Brasil superpotência
_ A conceituada revista inglesa The Economist, na edição da semana passada,
publicou editorial sob o título: Uma superpotência econômica, e agora em
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petróleo também.
_ A publicação destacou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007,
de 5,4%, e nossa pujança como produtores de matéria-prima.
Considera um equívoco os que se impressionam com o nosso crescimento
modesto, quando comparado com China e índia.
_ Lembra que o Brasil cresceu a taxas chinesas nas décadas de 50 e 60, mas
que é muito difícil para um País de classe média, como o nosso, crescer a taxas
mais altas.
Atribui o crescimento brasileiro atual a três fatores:
- o controle da inflação
- o fim da dívida externa
- a democratização
_ Finalmente, a propósito das recentes descobertas de novas reservas de
petróleo e gás, indaga: conseguiria o Brasil se tornar uma potência do petróleo
assim como é um gigante agrícola?

QUA_23.04.2008

Polêmica
_ Instalou-se uma polêmica, instigada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI),
sobre a produção de biocombustíveis e a redução na produção de alimentos,
com a consequente elevação de preços e a escassez de produtos.
_ A crise dos alimentos aflige, sobretudo, os pobres na África, Oriente Médio
e parte da Ásia. Os preços dos alimentos básicos, que ficaram praticamente
estáveis durante anos, dispararam no último triênio, quando subiram 180%.
A insatisfação popular ganha as ruas na África, no Haiti, no México, entre
outros países. Oalimento caro e escasso, quase inacessível para as pessoas de
classe mais baixa, é o combustível que pode acender o pavio de rebeliões em
muitos lugares do mundo.
_ A essa situação, Strauss-Kahn, diretor-gerente do FMI, chamou de problema
moral. Não imaginei, quando começou a ganhar velocidade a ideia de produzir
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biocombustíveis, que a situação tomasse esse rumo.
A alternativa que surgia me parecia uma excelente resposta ao problema da
poluição do meio ambiente, à escassez dos combustíveis fósseis, ao preço
crescente do petróleo e à instabilidade política dos países produtores de óleo.
Não por acaso, o presidente Chavez, da Venezuela, surgiu como um dos
adversários da ideia. Pensei que aparecera uma oportunidade para incrementar o
desenvolvimento de países potencialmente produtores, capaz de gerar emprego
e renda para suas populações pobres.
_ OBrasil, que tem terras e tecnologia para produzir biocombustíveis, através
do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do presidente Lula, refuta
a acusação com o argumento de que a produção de alimentos aqui continua
a crescer e que os subsídios agrícolas da Europa e dos Estados Unidos
constituem, estes sim, obstáculos ao aumento da produção e comercialização
de alimentos por parte de países pobres ou em desenvolvimento. Argumentam,
ainda, com a contradição da União Europeia, que, ao se contrapor ao programa,
esquece que estabeleceu percentual crescente de adição de biocombustíveis na
gasolina, até atingir 20%.
_ Nos Estados Unidos, o secretário americano de Energia, Samuel Bodman,
afirma que a crescente produção de etanol, a partir do milho, contribui para
encarecer o preço dos alimentos. Reconhece a importância do etanol extraído
do milho como vital para a independência energética do País, mas recomenda
diversificar sua produção.
_ A lei de energia, sancionada em dezembro pelo Presidente Bush, estabelece
metas para a produção de combustíveis renováveis a partir de celulose e aparas
de madeira. Os processos para produção de biocombustível derivado da celulose
ainda são caros e complexos.
_ Ofato é que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico alcançado,
milhões de pessoas no mundo continuam a passar fome.
_ Nem a revolução verde de anos atrás nem o surgimento dos transgênicos
deram resposta a este drama humano, talvez porque ela esteja no próprio
homem, que ainda não a ofereceu.
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SEX_25.04.2008

ONGs

_ Ao ver o intenso debate nacional que se trava sobre as relações de ONGs com
o Governo Federal, a propósito de favorecimento às organizações vinculadas a
partidos políticos - ou dirigentes de órgãos repassadores de recursos, lembro de
medida pioneira que adotei quando administrei o Estado do Ceará.
_ Estabeleci que a contratação de organizações não-governamentais para
administrar creches, acolher adolescentes, idosos e drogados se faria mediante
licitação, com exigências constantes de edital, que mostrasse a adimplência
da instituição e provasse capacidade de executar o serviço em condições
satisfatórias, cobrando preço justo.
Evitava-se, assim, o paternalismo e o parasitismo governamental dessas
entidades.
_ As reações, que foram muitas, só contribuíram para mostrar que eu estava
certo ao tomar a decisão. Combatia-se o clientelismo e o favorecimento político.
_ As insatisfações só fortaleceram meu propósito de fazer prevalecer o interesse
público.

Adolfo Caminha

_ Foi editado em Portugal, pela Palimpsesto, sendo a primeira vez naquele país,
Obom crioulo, do escritor cearense Adolfo Caminha (1867-1897).
_ Oromance tem como tema o homossexualismo, assunto tabu na época em
que o livro foi escrito.
_ Oautor teve vida breve e tumultuada, com sua obra discriminada e ignorada. O
reconhecimento demoraria a chegar.
_ Hoje, o livro de que falamos, já tem traduções na França e nos Estados Unidos.
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Torcato Sepúlveda, ao comentar a edição portuguesa, diz que se ela demorou
tanto para vir à luz, deve-se à natureza do enredo. Anota, ainda, que a primeira
obra de ficção na literatura portuguesa a tratar de homossexualismo foi Sedução,
de Marmelo Silva, já no século XX.
Presídio
Violência tem sido uma constante nos nossos presídios.
Agora, face ao descaso do Governo para com o problema, a situação agravouse. No período 2003-2006 foram assassinados, nos estabelecimentos penais do
Ceará, 39 presos. Em 2007 e 2008, o número já chega a 38.
_ A decisão de construir às pressas duas casas de custódia esconde a
negligência que levou à situação de calamidade, anunciada há tempos pelo
Secretário de Segurança do Estado, o qual reconheceu haver recebido os
xadrezes das delegacias sem presos.

QUA

30.04.2008

Música
_ Ojornal OEstado de S. Paulo, edição de 21/04/08, publicou matéria sobre a
Mostra Brasileira de Música Antiga, realizada na cidade de Araripe, no Ceará.
_ A iniciativa partiu de Elisandro Carvalho, 30 anos, ex-seminarista, responsável
pelo Instituto Atos, que coordena uma série de projetos, entre os quais a
Orquestra Filarmônica Chapada do Araripe, como também a ação Cabaças e
Cordas. OAtos atende, hoje, a cerca de 150 jovens e crianças que desejam se
dedicar, com afinco, à música.
_ Oevento contou com a participação de professores de música dos municípios
do Crato e de Juazeiro, contando com músicos de renome, como Hermeto
Pascoal, Sebastião Tapajós e o argentino Pablo Lerner, residente em Budapeste.
_ A primeira mostra ocorreu em 2006, com seus 45 instrumentos adquiridos
através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), que, segundo
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Elisandro, viu no projeto uma chance de melhorar a qualidade de vida das
crianças da região e capacitá-Ias para entrar na vida artística.
_ São obras como essas, feitas nos grotões, para beneficiar gente simples,
que desconhece as intrigas que cercam o poder e a maldade de adversários
ambiciosos, que alimentam meu coração de homem público.
_ Por elas, considero-me pago das agruras da política.

A frase do dia
_ Otempo libera o homem das inquietações. (Terêncio)

SEX

06.06.2008

De volta 11
_ No meu retorno de breve viagem, encontrei novidades.
_ Uma, triste. Não vou mais ver o José Alcides Pinto, sempre apressado e
inquieto, em rápidas passagens pelo escritório do livreiro Sérgio Braga.
Odragão que o devorou era um bípede de borracha, que lhe escreveu um
epitáfio cinético, quando abalava por uma dessas ruas congestionadas e
maltratadas de nossa Fortaleza.
_ Não sou tão cético ao ponto de dizer que a provincia é o túmulo dos talentos,
mas afirmo que a ressonância de sua obra vigorosa e original, seria muito
maior se pertencesse às confrarias do sul, que pontificam na cumplicidade dos
acadêmicos e da crítica literária.
_ Lá, esteve por algum tempo. De lá voltou, arrastado pelo atavismo telúrico,
para prender-se, em definitivo, à Fortaleza e sua Santana natal.
De volta 111
Encontrei, também, uma rinha armada entre o tucano e a pomba, a propósito
da fraqueza do secretariado estadual. Columbófilos, a estrela piscou forte sob a
sombra da foice e do martelo. E haja descompostura no tucano.
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oinsuspeito jornalista Egídio Serpa, em sua coluna do Diário do Nordeste,
edição de 03/06/08, tira a teima, afirmando que o secretariado é mesmo fraco,
segundo ouvira de uma fonte credenciada, com mandato e livre acesso aos
gabinetes do Palácio Iracema. Advinhem quem seria ...
_ A explicação dada para a manutenção de secretários com mau desempenho,
é ofensiva ao princípio da gestão responsável, que vincula obrigatoriamente o
administrador público. Ao tempo que desrespeita um compromisso penosamente
implantado no Ceará desde 1987, e mantido até o Governo passado.
_ Omotivo é simples, mas danoso ao interesse público. O receio é que as
substituições dos ineficientes leve os partidos donatários dos cargos a retirarem
o apoio ao Governo.
_ Quer dizer, a conta do tsunami parlamentar, que se montou na Assembleia
Legislativa para sufocar a oposição e as vozes críticas da sociedade, é paga pelo
povo, que sofre com a ineficiência dos gestores de primeiro escalão.
_ Manobras, como a que aponto, têm custo elevado, e desmerecem os
responsáveis por elas. Conviver com oposição expressiva exige do governante
humildade e espírito democrático, atributos que andam escassos nessas plagas.
Sempre que a política minúscula se sobrepõe ao interesse da administração
pública, cai a qualidade da gestão.
_ OCeará experimentou nos últimos anos dois ajustes fiscais, ou choques
de gestão, como queiram chamar. Oprimeiro, em 1987, quando o então
Governador Tasso Jereissati, em razão das medidas que adotou, terminou o
Governo em franca minoria na Assembleia Legislativa.
_ Osegundo, em 2003, quando eu adotei providências austeras para recuperar
a capacidade de investimento do Governo, incrementar a receita, sanear as
finanças, reduzir a dívida e contratar operações de crédito junto às agências
financeiras nacionais e internacionais. Sofri oposição inclemente e injusta,
atrelada a projeto de poder que já se montava em ilustres gabinetes.
_ Nem por isso deixei de manter-me fiel ao propósito de privilegiar a
administração em detrimento da política partidária, em consonância com os
compromissos assumidos quando da minha eleição. Se paguei preço alto por
isso, recebi em troca o prêmio da coerência. Os resultados atingidos são a
recompensa do dever cumprido, ainda que haja os que se esforcem para que
não sejam vistos e valorizados.
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SÁB

07.06.2008

leitura
A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto Pró-Livro,
mostra que os alunos brasileiros lêem 7,2 livros por ano, sendo 5,5 deles
didáticos ou recomendados por professores.
Quanto à população em geral, o mesmo estudo revela que o brasileiro lê 4,7
exemplares por ano. Descontados os didáticos e pedidos pela escola, sobra 1,3
por ano.
As mulheres são melhores leitoras que os homens, 5,8 ante 4,1 livros
anualmente. O levantamento considerou como leitor aquele que declarou ter lido
pelo menos um livro nos últimos três meses.
_ Para Monteiro Lobato, um País se faz com homens e livros. Sendo assim,
ainda falta muito para fazermos um País.

DOM

08.06.2008

Abra o olho
_ Prestem atenção ao que ocorre no Rio Grande do Sul, em razão do loteamento
político de cargos em troca de apoio partidária ao Governo.

SEG

09.06.2008

Sabedoria - O administrador justo
_ Os moradores de certa cidadezinha foram se queixar do administrador que o
califa Alma'mún nomeara. Ocalifa objetou.
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- Vocês estão mentindo contra ele. Já me foi confirmado que ele é justo com
vocês e só lhes faz o bem.
Um dos moradores respondeu:
- Ó comandante dos crentes! Qual o motivo de mostrar tanto amor por nós e
desprezar o restante dos seus súditos? Já faz cinco anos que esse administrador
nos dá a sua justiça. Transfira-o para outras cidades afim de que essa justiça
possa alcançar a todos. Assim, todos poderão ter a mesma satisfação que nós.
Então, o califa riu e demitiu o administrador.
_ Do livro Histórias Para Ler Sem Pressa, escolhidas e traduzidas do árabe por
Mamede Mustafa Jarouche.

TER

10.06.2008

Ministro

_ ODeputado Federal José Pimentel (PT-CE) toma posse, amanhã, 11, no cargo
de Ministro da Previdência.
_ É a vitória da aplicação. Do trabalho e da disciplina.
_ Saúdo sua assunção, como oportunidade para o Ceará se colocar melhor no
contexto político nacional.
_ Divergências políticas não justificam posição diferente. Aliás, quando
concorreu, no Congresso Nacional (CN), ao cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União (TCU) teve, pela mesma razão, meu apoio declarado.
_ Não importa que isso tenha desagradado algumas cabeças coroadas.

SEX_13.06.200B

Meio ambiente

_ Cinco de junho, Dia do Meio Ambiente, assinalou importante acontecimento na
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cidade de Fortaleza.
_ Foi entregue, para uso da população, a Área de Reserva de Interesse Ecológico
do Curió.
_ Éum exemplo de parceria bem sucedida entre Governo e iniciativa privada,
que resultou na preservação de 57 hectares de remanescente da mata atlântica,
dentro da Capital cearense.
_ Foi graças à ação do meu Governo que se logrou alcançar este objetivo.
Agora, o Instituto Natureza Viva, responsável pela administração da área,
torna-a disponível para visitação.

SEG

16.06.2008

proposta

_ OPartido da Social Democracia Brasileira (PSDB) propõe recriar o Instituto
de Planejamento Municipal (lPlAM), com o propósito de recuperar a ação de
planejamento, há muito abandonada no âmbito da Prefeitura de Fortaleza.
_ Para ser mais fiel aos fatos, o Partido deveria ter-se referido à Superintendência
de Planejamento do Município (SUPlAM), autarquia criada por mim, quando
fui Prefeito de Fortaleza, e que introduziu, aqui, o conceito de planejamento
integrado no seio da administração municipal.
_ A iniciativa inspirou-se na experiência bem sucedida do IPPUC de Curitiba, sob
a liderança de Jaime lerner.
_ A descontinuidade administrativa terminou sepultando aquela ideia, que
começava a germinar.
Quem perdeu foi a cidade e a população de Fortaleza.
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TER_17.06.2008

Pecém
A Secretária Estadual de Planejamento e Gestão anuncia, como novidade,

õinvestimento de R$ 257 milhões para a construção do Terminal de Múltiplo
Uso (TMUT) no Porto de Pecém, no município cearense de São Gonçalo do
Amarante.
Parece coisa nova. Não é. Trata-se de recurso contratado junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), no meu Governo.
_A obra já deveria estar em andamento, não fora a mobilização de "forças
ocultas", nem tão ocultas ... para barrar a licitação lançada ao fim do Governo,
após minuciosos estudos.
Perdeu-se tempo e dinheiro.

DOM_22.06.200B

Gás
_ Está a caminho do Porto de Pecém, no município de São Gonçalo do
Amarante, navio convertido em planta de regaseificação de GNL. Éo primeiro
no mundo a dispor do equipamento. Após abastecer-se de GNL, em Trinidad
Tobago, aportará aqui, em julho, quando terá início o funcionamento do terminal
de gás da Petrobras.
_ Tudo isso decorre de ações que datam do meu Governo, formalizadas em
documentos assinados com a Petrobrás.
_ A continuidade administrativa promove o progresso e o desenvolvimento.
Planos de saúde
A lei que regulou os planos de saúde está fazendo dez anos. Se ainda há
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conflitos entre segurados e operadoras, é certo que o diploma contribuiu
para precisar melhor as responsabilidades das empresas e os direitos dos
beneficiários.
_ Oque ainda não produziu os resultados esperados é o ressarcimento ao
Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras, de valores correspondentes ao
atendimento prestados a beneficiários de planos privados pelo sistema público.
_ Para se ter uma idéia, pesquisa recente, feita em São Paulo, demonstrou que
15% dos atendimentos dos SUS são de pessoas cobertas por planos de saúde.
A previsão legal da devolução foi fruto de luta minha quando Senador da
República. Recursos judiciais protelatórios interpostos pelas empresas têm
retardado o ressarcimento, gerando acúmulo de vultosa dívida.
A frase do dia
_ Oestilo é o homem. (Button)

SEG

23.06.2008

Adiamento
Leio, na coluna do jornalista Egídio Serpa, que a licitação da facilidade, desculpe,
da Facility, foi adiada sine die.

TER

24.06.2008

Caos
_ Um: Tumulto deixa dois feridos em presídio do Amanari. Polícia interferiu para
evitar uma possível rebelião. Presos do IPPS se rebelam em dia de visitas. Saiba
mais em O Estado, edição de 23/06/08.
_ Dois: Paralisação dos Agentes. Dia de revolta nos presídios. Saiba mais no

1 22

Diário do Nordeste, edição de 23/06/08 .
.~ Três: CPI do sistema carcerário vai denunciar o Ceará e 13 estados. O Ceará
está entre os estados denunciados no relatório a ser apresentado hoje, terçafeira, dia 14, por terem um sistema prisional falho. Saiba mais n'O Estado,
edição de 20/06/08.
~ Isso tudo, sem se falar nas delegacias de polícia abarrotadas de presos e nos
presídios superlotados.
_ O descaso do atual Governo para com o assunto não poderia ter outro
resultado, a não ser a denúncia do Ceará pela Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) do Sistema Carcerário.
_ E não falamos de fugas, rebeliões, mortes violentas de presos, ítens nos quais
a atual administração é recordista.

QUI_26.06.2008

Teatro
_ Uma boa notícia vem do interior cearense.
_ Um grupo de teatro do município de Russas, o Oficarte, existente há 17 anos,
encena Qorpo Santo: o anjo do absurdo. Trata-se de uma fusão da vida e obra
de José Joaquim de Campos Leão, o Qorpo Santo.
_ Gaúcho, o autor perdeu a lucidez, foi confinado em um hospício no Rio
de Janeiro. Voltou ao Rio Grande do Sul, insurgiu-se contra o tratamento
psiquiátrico, perdeu bens, escreveu peças de teatro, criou uma nova ortografia.
_ É autor "cult", devido a sua personalidade e temática. Admira-me que já esteja
em Russas.
_ Parabéns aos integrantes do grupo.
Dona Ruth
_ Há postos a que se chega por via oblíqua. Ode Primeira-Dama é um desses.
Os compromissos públicos são do eleito. No entanto, cobra-se da Primeira-
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Dama postura ou ações para as quais não tem gosto ou possui preparo.
Devassa-se a vida de quem não tinha intenção de expô-Ia.
_ Na delicadeza da situação, testa-se o bom senso e o equilíbrio da mulher.
D.Ruth soube ser discreta, mas fez sentir sua marca. Não cedeu à tentação do
populismo, não renunciou às suas idéias, preservou a privacidade e iluminou,
com competência, políticas públicas do Governo.
_ Não se mostrou, mas foi vista. Soube ser Primeira-Dama, talvez sem ter
querido sê-Ia. _ Não há um modelo de Primeira-Dama, mas ela, sem dúvida, foi
uma Primeira-Dama modelo.

DOM

29.06.2008

Olimpíada
_ Li no jornal OPovo, edição de 28/06/08, coluna da Isabelle Câmara, que o
Ceará saiu na frente na Olimpíada de Língua Portuguesa, iniciativa do Ministério
de Educação, realizada em parceria com a Fundação Itaú Social.
56,7% das escolas cearenses se inscreveram no projeto, que tem o objetivo de
estimular a leitura e desenvolver competências de professores para o ensino da
escrita.
No meu Governo organizamos, em caráter pioneiro, com sucesso, a primeira
Olímpiada de Língua Portuguesa, destinada aos alunos das escolas públicas.

Avanço
Tomei conhecimento da existência de um Centro de Referência de Erros
Inatos do Metabolismo, no município de Tabuleiro do Norte, com o objetivo de
conscientizar a população sobre a ocorrência elevada de casos de Doença de
Gaucher, moléstia rara, de origem genética e tratamento muito oneroso.
_ A iniciativa deve-se ao médico Rigoberto Gadelha, autor de trabalho científico
premiado em congresso médico, realizado no Rio Grande do Sul.
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ofato atesta a elevação do padrão da medicina praticada no nosso interior
cearense.

SEG_30.06.2008

Os três fantasmas
_ Segundo Míriam Leitão, em sua coluna de OGlobo, de hoje, três ameaças
rondam o mundo: Opreço do petróleo, a inflação e a crise de crédito dos bancos
americanos.
_ Presidentes de bancos centrais de todo o mundo reúnem-se em Basileia, para
discutir o problema da inflação.
_ Os dos países ricos já andam à cata de um bode expiatório. Para eles, a
culpa estaria nos preços dos alimentos e nos países emergentes, que andam
crescendo demais.
Decretam já: É proibido crescer. "Só nós podemos".

QUA

02.07.2008

Empacou
_ Segundo a Secretária de Planejamento e Gestão do Estado, Silvana Parente,
até agora só foram empenhados 4,3% dos recursos do Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC), destinados ao Ceará.
_ Eu disse, empenhados, não pagos.
Incentivos
_ O Deputado Cirilo Pimenta (PSDB-CE) continua gritando contra o atraso
no pagamento dos incentivos fiscais concedidos às indústrias pelo Governo
estadual.
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- Se o Tesouro está abarrotado de dinheiro, não pagam só pelo prazer de
atrasar?
- Aliás, já disse aqui, mais de uma vez, que boa parte desse dinheiro tem as
digitais do sucateamento das instituições públicas, entre outras de saúde,
educação, transporte ejustiça.

SÁB

05.07.2008

Biblioteca

- Em Londres, aBritish Ubrary vive um momento inusitado.
- Abrigada em um moderno prédio, desde 1998, assiste a uma disputa entre
seus usuários por espaço, que já ganhou as páginas do The Times.
- Pesquisadores eutentes famosos da tradicional Biblioteca, incomodam-se
com afrequência barulhenta dos jovens que lotam as salas de leitura, deixando
para trás a atmosfera silenciosa do antigo prédio, onde Marx e outras figuras
famosas, leram, escreveram e meditaram, sob a cúpula imponente do salão
principal.

- Oporta-voz da Biblioteca disse que as multidões refletiam o sucesso do local,
eque os pesqUisadores de hoje são mais interativos.
- Ofato é que a conhecida escritora Lady Antonia Fraser esperou 20 minutos, no
trio, para entrar no prédio, e outro tanto para entregar seu casaco no vestíbulo.
- Apolêmica que se estabeleceu remete a uma questão de fundo.
- Aque público se destina uma biblioteca nacional: à população em geral ou
sua utilização deve se restringir a professores, pesquisadores e intelectuais
reconhecidos?
_ Obom da notícia é que há multidões lotando bibliotecas.
Roda viva

- Hoje, ocomunicador Paulo Oliveira, em seu programa, comentava a
deterioração das rodovias estaduais, em decorrência do tráfego de caminhões de
grande tonelagem.

126

_ Durante boa parte do meu Governo, as rodovias federais estiveram em
péssimas condições, levando motoristas a optarem pelas estradas do Estado,
que eram inadequadas ao trânsito pesado.
_ Foi, então, que decidimos implantar o Programa Roda Viva, que vedou, na
malha rodoviária estadual, o trânsito de veículos de grande peso, a não ser nos
casos em que não houvesse alternativa de acesso ao destino final.
_ OPrograma venceu as naturais resistências iniciais, transformando-se em
caso de sucesso, que atraiu, até, a atenção de outros estados do Brasil.
As estradas mantiveram-se bem conservadas. E economizou-se dinheiro
público. É lamentável que o referido Programa tenha sido desativado.
_ A descontinuidade administrativa gera o atraso e o desperdício.
Transparência
OGoverno estadual alardeia a criação do Portal da Transparência, corno um
importante instrumento destinado a permitir aos cidadãos acesso às informações.
Enquanto isso, nega aos deputados informações solicitadas, através de
requerimentos apresentados de conformidade com a legislação.
_ Esta semana, queixa-se o Deputado Heitor Férrer (POT-CE), foram rejeitados,
pela Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
sete requerimentos de sua autoria, o que o fez lembrar os tempos democráticos
em que o Deputado Adahíl Barreto (PR-CE) presidia aquele órgão.
_ Opapel fiscalizador da Assembléia está seriamente comprometido. Otsunami
legislativo do Governo só deixa passar o que interessa. Ou por outra, o que não
interessa.
_ Oque não deve ser visto, não se mostra.

SÁB

12.07.2008

Eventos e Feiras
_ As notícias veiculadas pela imprensa do Ceará sobre a localização do Centro
de Eventos e o Pavilhão de Feiras são desencontradas e nada esclarecedoras. Já
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foram dados como certos vários locais para sede dos dois equipamentos.
_ Espanta que decisão tão importante para o futuro da cidade se faça sem
nenhuma discussão pública, se desconheça os autores das propostas e a
fundamentação técnica que a sustente. A postura sugere desorientação e aflição
decisória.
_ Postura muito diferente do que ocorreu em passado recente, quando foi
feita ampla discussão, que envolveu muitos técnicos, instituições públicas e a
comunidade.
Segurança
_ Para se manterem atualizadas com a tecnologia, as Hylux da Ronda do
Quarteirão estão sendo equipadas com alarmes contra roubo.
Salmo
_ OSenhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele
sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou.

SEG_14.07.2008

Entrevista
_ A revista Veja, edição de 2 de julho, trouxe, em suas páginas amarelas, entrevista
de Gilberto Carvalho, Chefe de Gabinete, amigo íntimo do Presidente Lula.
_ Em um trecho da entrevista, ele afirma, a propósito dos momentos de tensão
vividos pelo Presidente: Outra noite trágica foi a do dólar na cueca (um petista foi
preso com dinheiro dentro da cueca). Ao saber da história, o Presidente botou
as mãos na cabeça e falou: "Meu Deus, onde é que nós vamos parar". Era uma
sucessão inacreditável de picaretagens.
_ Eis aí o que pensam Lula e seu assessor mais chegado sobre o deprimente
episódio.
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TER_15.07.2008

Memoriol

_ Para refrescar a memória do Deputado Nelson Martins (PT-CE), informo que o
Ceará foi um dos raros estados a conceder aumento aos funcionários públicos,
no ano de 2003.
_ E olhe como andavam as finanças do Estado àquela época ... OGoverno
Federal, por exemplo, não deu aumento aos seus funcionários naquele ano.
_ Achei que o aumento concedido agora, poderia ser bem maior, pois, todos
os dias membros do Governo, inclusive ele, alardeiam que os cofres estaduais
estão abarrotados de dinheiro.
_ Trata-se, então, de avareza ou sadismo?
_ Além do que, todos os anos reajustei o piso salarial do Estado, de acordo com
o acréscimo do salário mínimo. Lembrar que a elevação anual do salário mínimo,
foi antecipada de maio para abril.
_ No atual Governo, o reajuste do piso só acontece em julho. Significa que os
funcionários que percebem o valor mínimo, tiveram garfados três meses de aumento.
Justiça

_ A Secretaria de Justiça (Sejus) anuncia a implementação do Sistema de
Informação Prisional.
_ Referido Sistema foi contratado e iniciada a implantação durante meu Governo.
Todas as informações dos detentos são armazenadas, inclusive digitais e voz,
além dos dados sobre a situação jurídica.
_ OCeará, à época, foi o segundo Estado do Brasil a adotar o moderno Sistema.
_ Foi contratado, também, um módulo para a Secretaria de Segurança, e iniciada
sua implantação. Nesta última, o assunto não recebeu a prioridade que merece.
_ A continuidade administrativa promove o progresso e o desenvolvimento.
Dengue

_ Até ontem, em 165 municípios cearenses foram registrados, em 2008,
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32.510 casos de dengue.
_ Chama atenção o avanço dos casos de dengue hemorrágica. Já são 401
as pessoas que desenvolveram esta forma da doença.
Onúmero de vítimas fatais, até agora, é de 17.

QUI

17.07.2008

Holding

Há algum tempo, venho denunciando a formação de uma hOlding eleitoral
no Ceará. Estratégia I)ela ~ual, membros de um mesmo grupo I)olítico., se
distribuem por vários partidos e apoiam candidatos diferentes ao mesmo cargo,
para assegurar, com a vitória de um ou outro, o Poder.
_ Já desmascarei a estratégia, aqui em Fortaleza, para alertar os incautos. Aos
poucos, a farsa se torna mais clara.
_ Lanço, agora, uma pergunta: Qual é, na hOlding, a candidatura matriz?
Segurança
_ De um modo geral, os especialistas em segurança pública advogam maior
integração entre as polícias, alguns chegando a propor a unificação das polícias
civil e militar.
_ No Ceará, é diferente. Aqui, temos três polícias: a Civil, o Ronda e a Militar.
_ As diferenças de salário, de qualidade dos equipamentos empregados e do
fardamento terminaram por criar um quisto dentro da Polícia Militar do Ceará
(PMC), o Ronda do Quarteirão.
_ Os benefícios trazidos pelo Ronda do Quarteirão não podem servir de
argumento para justificar a discriminação.
_ A insatisfação salarial, o desestímulo funcional e a falta de apoio estão gerando
um indesejável clima de revolta no seio da tropa.
_ Étudo que não precisamos para cuidar de uma questão grave, como a do
combate à violência.
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DOM

20.07.2008

A coluna
_ Gilmar de Carvalho vem de lançar livro, Rangel Escultor, sobre José
Rangel, cearense de Jardim, com estudos feitos na Escola de Belas Artes
do Rio de Janeiro.
_ É mais um excelente serviço que o professor e escritor presta à cultura e
à memória cearenses.
_ Por ele, fiquei sabendo que Rangel, junto com Antonio Machado e José
Maria Sampaio, é o autor da escultura do Cristo Redentor, que encima a
coluna comemorativa dos cem anos de nossa Independência, sita à Praça
Senador Machado, ao lado do Seminário da Prainha.
_ Não sei se há outras obras suas por aqui. Vou matar a curiosidade lendo
o livro, certamente bem escrito, como tudo que Gilmar faz.
_ Curiosamente, ao passar, sexta-feira última, por aquela Praça, verifiquei
faltar, na base da coluna, uma das placas indicativas do evento e da obra.
Suspeito que seja mais um ato de vandalismo praticado contra o nosso, já
tão pobre, patrimônio histórico.
_ A imprensa local ea Prefeitura de Fortaleza poderiam ajudar a esclarecer o fato.

TER

22.07.2008

Escada
_ OGoverno do Estado fez um festa para apresentar uma monumental
escada de combate a incêndio, importada da Alemanha. É a única do tipo
na América Latina. Representa um importante instrumento no combate à
esse tipo de sinistro.
_ Durante meu Governo, promovi o maior programa de reestruturação e
modernização da história do Corpo de Bombeiros. Foram adquiridos muitos
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equipamentos novos, para acapital e o interior, criadas novas unidades,
realizadas importantes mudanças institucionais, treinado pessoal, inclusive
no exterior, feitas promoções aguardadas há anos, aberto concurso público
para aumentar o efetivo da corporação.
_ Entre os novos equipamentos comprados, está a escada recentemente
incorporada ao patrimônio da guarnição. A operação foi coordenada pela
Secretaria de Ciência eTecnologia. Orecurso veio de financiamento do
banco alemão BLW. Encomendada e paga, sua fabricação teve início
durante minha administração. Oatual Comandante do Corpo de Bombeiros
conhece bem os fatos, pois foi Subcomandante enquanto governei o Ceará.
_ Escada não combate incêndio sozinha. Chama os concursados,
Governador!

QUA_23.07.2008

Infeliz

_ OPresidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), disse
frase infeliz, em entrevista que deu ao jornal Folha de S. Paulo. São dele
as palavras seguintes:
Mas as ligações de Dantas [Daniel Dantas, o
banqueiro preso] são muito mais sórdidas com outros partidos até onde eu
sei que com o PT".
_ Quer dizer, a sordidez é geral, o que varia é a intensidade.
li".

QUI_24.07.2008

Polêmica

_ Argentinos e uruguaios lutam pela nacionalidade de Gardel.
_ OUruguai reivindica para si, a glória do nascimento de Carlos Gardel em
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seu território, em Tacuarembó.
Os argentinos retrucam dizendo que ele, na verdade, nasceu em Toulouse,
na França, vindo criança para Buenos Aires. Invocam como argumento, o
fato de Que ele nunca fez uma canção Mi Tacuarembó querido.
~ Já tem deputado do Parlamento do Uruguai propondo a realização de
um exame de DNA para provar o parentesco dele com seus pretensos
ancestrais. Oproblema é que o túmulo de Gardel está em solo argentino, e
a exumação não será permitida.
Enquanto os irmãos platinas se engalfinham na luta pelo espólio do
cantor, eu proponho que aceitemos o convite de Manuel Bandeira para
"dançar um tango argentino" ".
Mesmo que Carlos Gardel seja uruguaio.
~

SEX

25.07.2008

Brindes
~

Nos Estados Unidos, a partir de 2009, os laboratórios americanos estarão
proibidos de fornecer brindes aos médicos. A proibição abrange canecas,
blocos de anotações, canetas, refeições.
_ As relações entre a indústria farmacêutica e os médicos têm sido
investigadas pelo Congresso americano. Há suspeita de favorecimento no
receituário e de cooptação de médicos, por meio de ofertas de presentes
e pagamento de viagens. Pesquisadores na área médica, também têm sido
alvo das investigações.
_ No Brasil, o novo código de ética do setor farmacêutico, de março deste
ano, além de limitar o valor dos brindes a 1/3 do salário mínimo, estabelece,
ainda, que deverão ter "caráter educacional, técnico-científico, e/ou serem
relacionados ao trabalho do profissional, como, por exemplo, canetas
,bloco de notas, mouse pad e outros itens similares, podendo conter o
logotipo da companhia".
_ São medidas destinadas a assegurar um relacionamento ético entre a
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indústria farmacêutica e os médicos, evitando promiscuidades que possam
comprometer a lisura no exercício da profissão.
_ Onegócio de drogas e medicamentos envolve interesses comerciais
enormes. Emédicos são apenas seres humanos incumbidos de nobre
missão. Regras claras fazem bem aos dois lados. Sobretudo, beneficiam os
usuários.

SEG

28.07.2008

Automóvel

_ Mais um centenário. Desta vez, o de um carro, o famoso Ford T, que marcou o
início da massificação do automóvel como meio de transporte, revolucionando o
modo de produção industrial.
_ Com Henry Ford, nasceu o salário da motivação, que duplicou os ordenados
pagos na ocasião. A produção em série, a divisão de tarefas, a cadeia de
montagem, foram procedimentos que caracterizaram uma revolução na indústria.
_ A isso, alguns chamaram de fordismo, tal a importância que as mudanças
introduzidas por Ford tiveram para o mundo do trabalho.
_ Durante anos, o Ford T foi o carro mais vendido, símbolo da democratização
do automóvel, bem colocado ao alcance de muitos.
_ Dele, foram produzidos 15 milhões de unidades. Mais tarde, seria destronado
como carro mais popular pelo Volkswagen, o fusca, com 25 milhões.
A frase do dia

_ Matamos o tempo; o tempo nos enterra. (Machado de Assis)
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QUA

30.07.2008

Ferrovias

_a Brasil vive, nos últimos anos, um processo de reativação do nosso sistema
ferroviário. Investimentos públicos e privados estão em andamento em diversos
estados do Brasil.
_ A Transnordestina, a Norte-Sul, as ferrovias em construção pela Vale do Rio
Doce e outras empresas acenam para a expansão da rede, invertendo um longo
período de decadência e desativação da malha.
_ Enquanto o trem-bala, que deverá ligar o Rio de Janeiro a São Paulo, é,
ainda, um projeto, linhas turísticas já estão em funcionamento no Paraná,
e, brevemente, em São Paulo, para atingir a Vila de Paranapiacaba, formoso
conjunto remanescente da arquitetura ferroviária do início do século passado.
No Ceará, orgulho-me de ter, no meu Governo, concebido, projeta'do e
Iniciado a construção dos trens e via permanente do trem do Cariri, ~ue deverá,
inicialmente, ligar as cidades de Crato e Juazeiro.
A indústria ferroviária está renascendo no Brasil. Graças à nossa encomenda, a
empresa Bom Sinal, implantada em Barbalha, poderá se transformar em um polo
do setor.
a projeto, desenvolvido por técnicos cearenses, significa a possibilidade de
redução de custos e simplificação tecnológica, que poderão levar à ampliação do
transporte de passageiros por trem no País.
_ Esta é uma contribuição que me orgulho de ter podido dar ao meu Estado.

QUI

31.
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Escritores e livros
_ Por ocasião da última Feira Literária Internacional de Paraty (FLlP), o jornal O
Globo resolveu indagar de alguns dos escritores presentes qual era o livro não
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lido preferido de cada um.
_ Escritores são, no geral, grandes leitores. Mas, por mais lidos que sejam,
sempre haverá lacunas em suas leituras.
_ São obras que deixaram de ser lidas na hora apropriada. Ou tiveram sua leitura
adiada por falta de tempo ou de motivação.
_ Grandes autores, como as pessoas comuns, também mentem em matéria de
preferências literárias. E quando entrevistados sobre suas escolhas, apontam
ícones que, de fato, nunca leram.
A Montanha Mágica, de Thomas Mann, foi a obra mais citada pelos ouvidos.
Houve quem confessasse que começara a ler e parara. E outro, que espera por
uma hepatite para encarar a tarefa.
A frase do dia

_ Suporta-se com paciência a cólica do próximo. (Machado de Assis)
Sociedade aberta

_ A expressão sociedade aberta foi cunhada por Karl Popper, que a aplicou sob o
impacto da primeira visita que fez a Inglaterra.
_ Veja em que circunstâncias, em suas próprias palavras: "Por volta dos anos
1935/1936 visitei pela primeira vez a Inglaterra. Eu vinha da Áustria, onde
reinava uma ditadura relativamente benigna, mas estava ameaçada por vizinhos
nacional-socialistas. Na atmosfera livre da Inglaterra, podia eu respirar. A
expressão sociedade aberta nasceu, dessa experiência".
_ Eis algumas de suas lições:
- O que é mais importante para uma sociedade aberta: a liberdade de opinião e a
existência de uma oposição.
- As democracias estão sempre dispostas a duvidar de si mesmas.
- Mas quando se tem uma democracia ainda resta um caminho muito largo a
percorrer até chegar à sociedade aberta.
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SEX

01.08.2008

Transplante
Fura-Fila foi o nome dado pelo ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, a um
transporte de massa sobre trilhos, projetado para a capital paulista. Até hoje, não
foi implantado. Furado, só o bolso do paulistano.
Agora, surgiu nova modalidade de fura-fila. Trata-se de uma operação do
Õepartamento de Polícia Federal brasileiro, que prendeu o ex-coordenador
de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro, médico Joaquim Ribeiro Filho.
Subornado, teria furado a fila de candidatos a transplante, mediante recebimento
de pruPI'ilêl.
_ Informações falsas, desrespeito à lei, privilégio a pacientes e conluio com
outros médicos, membros da equipe, teriam sido detectados no curso de
investigações realizadas pela Polícia Federal e o Ministério Público.
_ Quando apresentei, no Senado Federal, projeto que se transformou na Lei
da Vida, regulando os transplantes de órgãos no Brasil, muitas das críticas
surgidas decorriam de seu caráter morali~ador, que igualava a todos, na doação
e recepção de órgãos, independente da condição econômica da pessoa. Fiz uma
lei justa, num País congenitamente injusto.
_ Os fatos mostram que contra a corrupção não há blindagem. Só muita
vigilância e punição para infratores, podendo desestimular a fraude.

SÁB

02.08.2008

Doha

_ Doha é o nome da capital do Catar, um dos emirados árabes. Denomina,
também, a negociação que se trava no âmbito da Organização Mundial do
Comércio (OMC), visando a liberalização do comércio mundial.
_ A chamada Rodada de Doha é uma novela que já se desenrola há sete anos.
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No mês de julho último, mais um esforço para concluí-Ia, mediante acordo entre
os 153 países-membros da OMC, resultou em fracasso.
_ Ela é necessária porque os países querem abrir omercado para seus produtos
bens e serviços, fechando o próprio mercado aos produtos dos outros. Em
'
resumo, todos querem vender. Enão comprar.
.
_ O grande nó está na questão dos produtos agrícolas. Os Estados Unidos ea
União Europeia subsidiam fortemente aagricultura, mas colocam entraves à
entrada dos produtos dos países em desenvolvimento em suas fronteiras.
_ OBrasil, a índia, a Argentina eoutros países formaram oG20 para atuarem,
em conjunto, forçando concessões dos países ricos em relação aos produtos
agrícolas. Basicamente, a redução dos subsídios dados aos seus agricultores.
Avançaram pouco, pois as negociações emperravam.
_ No último encontro, realizado semana passada, em Genebra, oacordo esteve
perto de ser fechado, pois o Brasil, um protagonista importante no caso da
agricultura, cedeu diante da maior facilidade oferecida pelos americanos para
importação do etanol.
_ Os argentinos se consideraram traídos por nós. Daí, juntamente com China e
índia, inviabilizaram as negociações, diante da irredutibilidade americana. Este
ano, até por causa das eleições nos Estados Unidos, não tem mais jogo. Fica
tudo adiado, enquanto cada um acha que já cedeu oque poderia.
_ Qual a importância de Doha, nome da cidade onde tudo começou?
_ Em caso de sucesso, os ganhos em faturamento no comércio, não chegariam
a U$ 100 bilhões anuais. Ou seja, menos de 0,1 %do comércio anual.
_ Omais importante seria a abertura do caminho para novos ganhos, no
processo de maior liberalização do comércio mundial.
Doha 11
_ Oinsucesso das negociações de Doha, traz consequências imediatas para o
comércio internacional.
_ Uma delas é a necessidade do Brasil investir mais em acordos comerciais
bilaterais. Os que já firmamos são poucos, sem muita expressão econômica.
_ Outra, é a provável elevação dos subsídios aos produtores agrícolas
americanos, principalmente por ser ano de eleição naquele país.
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_ Do ponto de vista da diplomacia, será necessário recompor as relações com
os integrantes do Mercosul, persuadidos de que o Brasil os abandonou, para
atender seus interesses, e os demais países integrantes do G 20.
Salmo

_ Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes dais no tempo certo
o alimento; vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com
fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. - Salmo 144 (145)

SEG_04.08.2008

Cinema

onúmero de salas de cinema no Brasil está crescendo. Ofato deve-se à
expansão do setor de shoppings. Entre 1997 e 2007, o número de salas passou
de 1.075 para 2.120. A previsão é de crescimento, pelo menos para os próximos
quatro anos.
_ Estamos longe, ainda, de atingir a marca de 1975, quando eram 3.276 salas
em funcionamento no País. Ofundo do poço aconteceu em 1995, quando
chegamos a ter apenas 1.033 salas exibidoras.
_ Apesar do aumento do número de salas, a quantidade de ingressos vendidos
vem caindo desde 2005. Omáximo vendido, no intervalo de dez anos, foi em
2004, de 117,5 milhões. Orecuo de público é de 24% desde 2004. Opreço dos
ingressos, por sua vez, aumentou 66%, desde 2000.
_ Depois de um longo período de estagnação, a produção de filmes no Brasil
avançou em quantidade e qualidade. Parece faltar, ainda, uma política de exibição
que dê mais sustentação ao setor.
_ Os cinemas de bairro e as grandes salas dos centros das cidades
desapareceram para se confinarem nos shoppings, segundo uma nova
concepção funcional.
Um dia desses passeei, com meu neto Lúcio, pela avenida Bezerra de Menezes
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e adjacências, para mostrar-lhe locais onde vivi, até deixar a casa de meus pais
para me casar.
Atraído por uma notícia de jornal, que dava conta de sua reabertura,
percorri a rua onde funcionou o Cine Nazaré, que frequentei com assiduidade,
durante minha infância. A fachada pobre estava decorada com três cartazes
toscos, feitos a mão. Um deles, que anunciava o seriado do Durango Kid, me
transportou de volta a um passado de despreocupação e felicidade, em parte
vivido naquele salão modesto de um cinema de bairro.
Se alguém puder me ajude, o Durango Kid era o Hopalong Cassidy, montado
em um cavalo branco, e sempre acompanhado de um trapalhão a quem
chamávamos carinhosamente de doidinho?

TER

05.08.2008

Nazismo
_ OMinistro Celso Amorim, das Relações Exteriores, ao criticar, a propósito das
negociações para liberação do comércio mundial, a reiteração americana de
que a intransigência do Brasil, apesar de contemplado, era a responsável pelo
impasse nos entendimentos, comparou a manobra à estratégia de Goebbels, que
determinava repetir uma mentira à exaustão, para que parecesse verdade.
_ Foi o bastante para que os Estados Unidos, dizendo-se ofendidos, puxassem
um cortejo de países para censurar, pelo exemplo invocado, o Chanceler
brasileiro. Ajudou a manobra o fato da chefe da delegação americana ser filha de
judeus, que padeceram em campos de concentração.
_ Tivesse Celso Amorim, para exemplificar a tática americana, citado Voltaire Caluniai, caluniai, que alguma coisa fica -, teria se dispensado de formular um
pedido público de desculpas, ainda que reafirmando sua tese.
Nazismo 11
_ Como se fosse para demonstrar que o nazismo é como uma ferida que não
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sara, o Presidente Bush a reabriu ao comparar o comunismo russo ao nazismo,
por ocasião da proclamação que fez sobre o tema dos povos oprimidos.
_ Ofato gerou reação imediata do Governo russo, que em nota oficial emitida
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, repudiou a comparação, lembrando
o esforço despendido por ocasião da segunda guerra mundial, ao tempo em
que denuncia a tolerância americana para com os antigos líderes de países que
integraram a ex-União Soviética.
_ Ao reconhecer "abusos do poder e dureza injustificada da política interna do
regime soviético", o comunicado nega que o comunismo e o nazismo tivessem
"forças motoras, intenções e objetivos iguais".
_ A declaração de Bush foi considerada urna atitude típica dos anos da guerra
fria.
Alternativas
_ Segundo dados do Infopen, sistema de estatísticas do Departamento
Penitenciário Nacional, pela primeira vez o número de pessoas cumprindo penas
e medidas alternativas em liberdade é maior que o de encarcerados. Até 30 de
junho último, são 498.729 pessoas contra 439.737.
_ As informações foram obtidas, com exclusividade, pelo jornal OEstado de S.
Paulo, publicadas na edição de 24/07/08.
_ Segundo a Coordenadora Geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas
Alternativas, há pelo menos 54 mil presos condenados por crimes, para os quais
poderiam ter sido aplicadas penas alternativas.
_ Atualmente existem doze leis para aplicação de penas alternativas. O
encarceramento, dizem os especialistas, é recurso de exceção, que tem sido
aplicado como regra.
_ Éessa cultura do judiciário que, aos poucos, vem sendo mudada. Enquanto
isso, encarcerados freqüentam escolas do crime, como têm sido chamadas
nossas penitenciárias.
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QUA_06.08.2008

Rodovias

_ OPresidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) esteve no
Ceará há poucos dias para participar da inauguração de estradas estaduais
no litoral norte do Estado, construídas através de empréstimo concedido pelo
Banco, dentro da programação do Prodetur.
_ Todas elas foram projetadas, licitadas e iniciadas durante meu Governo. A
continuidade administrativa promove o progresso e o desenvolvimento.
Inferno

Inferno é a expressão usada pela Biblioteca Nacional da França, desde o século
XIX, para designar o espaço reservado a "obras ilegais, imorais, eróticas e de caráter
sórdido, ofensivo, repugnante ou ultrajante". A denominação tem sido utilizada por
outras bibliotecas, inclusive a nossa Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.
_ Édesse inferno que foram retiradas as obras exibidas na exposição Obras
Raras e Homoerotismo - Tesouros Bibliográficos Sobre o Prazer Entre Iguais.
Todas elas recolhidas ao inferno, onde ficaram protegidas da censura e da
destruição, por motivações políticas ou morais.
Escondidas por bibliotecários diligentes, em diferentes seções da Biblioteca,
são, às vezes, de difícil localização.
_ OBom Crioulo, do cearense Adolfo Caminha, é uma dessas. Olivro, primeira
edição (1895), consta do acervo, mas não é localizado.
Entre outros livros, salvos no inferno, estão: Leituras de Alcova (circulou no Rio
de Janeiro, no início do século 20), Mein Kampt, de Adolf Hitler, OMenino do
Gouveia, considerado o primeiro conto homoerótico brasileiro, e o Método Para
Aprender a Desenhar, do francês Charles Antoine Jombert, do século 18.
_ Há, também, na exposição, livros usados para censurar, como Tratado da
Educação Física dos Meninos Para Uso da Nação Portuguesa, de 1790, e
Tratado da Educação Físico-Moral dos Meninos, publicado em Pernambuco, no
ano de 1828.
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_ A mostra revela como funcionários diligentes e astutos podem contribuir para
salvaguardar a cultura e história de um povo, na contramão de normas vigentes
editadas ao sabor de circunstâncias e revogadas pelo tempo.

SÁB

09.08.2008

Remédios
_ Estados e municípios enfrentam despesas crescentes, face decisões judiciais
e ações promovidas pelo Ministério Público, determinando o fornecimento de
medicamentos e procedimentos médicos não previstos na lista do Sistema Único
de Saúde (SUS).
_ As decisões são calcadas no dispositivo constitucional que assegura a
universalização do atendimento à saúde, como um dever do Estado.
_ Tais remédios ou procedimentos especiais são geralmente muito onerosos e
sobrecarregam orçamentos já extremamente sacrificados.
_ As determinações da justiça desconhecem essa realidade, impondo despesas
não previstas, que podem forçar a redução de gastos em ítens igualmente
importantes, inclusive com prejuízos coletivos.
_ Em São Paulo, a Procuradoria do Estado e a polícia estão empenhadas em
inquéritos que apuram possível conluio entre laboratórios farmacêuticos e
associações de portadores de certas enfermidades, para compelirem o Estado a
adquirirem esses remédios não previstos.
_ Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar recurso do Estado do
Rio Grande do Norte contra decisão judicial que obriga o fornecimento de certas
drogas, avocou a tarefa de estabelecer regra, que delimite a responsabilidade do
setor público nessa matéria.
_ A questão é delicada por se tratar da saúde das pessoas, mas não há como
deixa-lá inteiramente ao arbítrio da justiça, admitindo-se até a prisão de gestores
públicos na impossibilidade de cumprimento de tais decisões judiciais.
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Olimpíadas

_ A abertura dos Jogos Olímpicos, em Pequim, foi um show de organização e
beleza.
Tradição e tecnologia unidas mostraram ao mundo o vigor econômico e
cultural da China, que tenta esconder, sob as luzes dos fogos de artíficio e o
colorido dos uniformes dos atletas, o deficil democrático do país.
_ As grandes obras construídas para o evento tornaram-se ícones mundiais da
moderna arquitetura, exibidas como postais, que revelam uma grande potência
no cenário internacional.
_ Ogigante demográfico é agora, também, um gigante econômico.
As Olimpíadas movimentam bilhões de doláres, atraem as atenções do mundo,
mobilizam a mítiia ~ o m~rcatio publicitário. {l.s ~ranti~s marcas não (\~ixam
escapar a oportunidade para a divulgação, servindo-se da criatividade dos
publicitários para enviarem suas mensagens.
A Coca-Cola, por exemplo, patrocinou, no Reino Unido, fotos de atletas nus em
ação.
Escolas
_ Os jornais anunciam que o Governo do Estado do Ceará está inaugurando 25
escolas. Dessas, 13 foram iniciadas no meu Governo.
Omoderno prédio do Núcleo de Ensino Profissional, da Escola de Saúde
Pública, está pronto. Deixei-o praticamente concluído ao término do meu
Governo.
A continuidade administrativa promove o progresso e o desenvolvimento.

TER

12.08.2008

Odontologia

_ Um dia desses, o Coordenador de Odontologia da Secretaria de Saúde do
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Estado do Ceará, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste, tentava explicar a
desativação do Programa Dentista da Família. Justificava a posição do Governo,
afirmando que os números não recomendavam sua continuidade, e que a
prioridade eram os Centros de Especialização Odontológica (CEO's).
_ A explicação não convence. Os CEO's, como concebidos em nosso Governo,
são estruturas regionais, não excluem a ação primária no âmbito do município.
Os indicadores odontológicos não refletem com segurança a situação, devido à
precariedade das informações. Mesmo assim, com a implantação do Programa,
em nosso Governo, caiu o número de extrações dentárias.
_ Oresultado da atual política em relação à odontologia, que desestimula os
pequenos municípios, sobretudo os que estão em piores condições, foi a queda
do número de equipes de saúde bucal, do Programa Saúde da Família. Eram
1.476 em 2006. São 1.254 em 2008.
A frase do dia
_ Existem muitos tipos de vaidade, mas existe uma que é de todos, sem
exceção: a vaidade de ser amado. (Daniel Pisa)

QUA_13.08.2008

Desencanto
_ Como Deputado Constituinte que fui, acompanhei a mobilização da juventude,
para que a nova Constituição incluísse dispositivo que permitisse o direito de
voto a partir de dezesseis anos.
_ Lembro do entusiasmo com que o Deputado Hermes Zanetti, do Rio Grande do
Sul, lutava em defesa desta proposta.
- A ideia foi acolhida em caráter facultativo. Os números mostram o desinteresse
dos jovens por ela. Muitos têm renunciado ao exercício do direito que
conquistaram.
_ No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contabiliza apenas 27,4 mil
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jovens na faixa etária entre 16 e 17 anos com título de eleitor, contra 42,9 mil em 2004.
_ No País, eles eram 3,6 milhões em 2004. Agora, somam apenas 2,9 milhões,
uma redução de 19%. Enquanto isso, no mesmo período, o eleitorado geral
aumentou de 121 milhões para 130,6 milhões.
A política parece ter saído da agenda da juventude.
_ Omovimento estudantil perdeu importância, desabastecido de motivações
ideológicas, que sucumbiram junto com o naufrágio do socialismo real e o
desabamento do muro de Berlim. Junto, afundaram os compromissos éticos
apregoados às massas. As limitações do mundo real frearam os sonhos dos
slogans, quando partidos de esquerda chegaram ao poder.
_ Tudo e todos, aos olhos dos jovens, terão ficado muito iguais e indistintos.
Já não há porque lutar, a não ser pela sobrevivência, num mundo ameaçado
pela competição exacerbada e o egoísmo transformado em apetrecho moral
indispensável à vitória. Há uma sensação, nefasta, de desnecessidade da política.

SÁB

16.08.2008

Carnaúba

_ Autoridades do Governo estadual anunciam, pelos jornais, a criação de uma
Câmara da Carnaúba.
_ Segundo elas, medida inédita, para dinamizar a produção e exportação da
cera da palmeira, abundante em nosso Estado, e outrora de grande relevância
econômica.
_ A referida Câmara existe há algum tempo. Foi criada durante nossa
administração, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SOE).
_ Pergunto: quandO esse Governo vai deixar de apresentar como novidades
coisas que já existem?
Dengue
OCeará já registrou, este ano, 37.539 casos de dengue. É o segundo maior
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número de casos de dengue desde o ano de 1986.

Dengue 11
_ No Ceará, a dengue já matou, este ano, 19 pessoas. 13 casos do tipo
hemorrágico e 6 por complicações. Outras 22 mortes, estão sob investigação.
O Ceará apresenta casos de dengue desde 1986. As piores epidemias
ocorreram nos anos de 1994, 2001 e 2008.
_ O Estado pediu agora ajuda à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),
para combater a doença. Foi firmado convênio de cooperação técnica com
aquele organismo internacional, para elaboração de plano para o triênio 2008,
2009,2010.
_ Autoridades estaduais perderam tempo, escondendo a gravidade da situação e
negando sua importância pela imprensa.
_ Nos primeiros quatro meses do ano, o Ceará foi o segundo Estado em
incidência de dengue hemorrágica, atrás do Rio de Janeiro.

TER

19.08.2008

Queda
_ A movimentação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, durante a alta
estação turística, teve um saldo negativo.
_ No período de férias escolares foi registrada queda de 10% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
_ A informação é da assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), em Fortaleza.
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Banana

- A banana é a fruta mais consumida no mundo.

_ Como alimento, só perde no consumo para o trigo, o arroz e o
cultivada em 130 países. Originária do sudeste asiático, seu berço
Nova Guiné. São, ao todo, 35 espécies espalhadas pelo mundo.
_ Seu nome é fácil de pronunciar em qualquer língua, e ela é de
versatilidade insuperável. Come-se in natura, assada, processada,
amassada, doce ou salgada. Só ou acompanhada.
_ Versatilidade igual, só a das metáforas que sugere.
_ "Dar uma banana" é insultar alguém; o "banana" é um frouxo; "
bananosa" é estar em dificuldade. E da profusão de alguma coisa
de banana".
_ Pela sua forma, tornou-se um símbolo fálico, que se presta a
usos heterodoxos.
_ Está na letra de canções, nos trajes e cenários de musicais. Basta
como exemplo, a octogenária melodia, que falava da "Chiquita B
Martinica", que "se veste com uma casca de banana nanica" ...
É inspiração para a moda, o design, as artes plásticas, o cinema
decoração. A banana é fashion.
_ Delícia exclusivamente tropical, Quando conhecida, encantou
americanos. Para terem uma idéia, um americano consome, em
bananas por ano. Produto tão popular, envolve uma economia nada
_ Eaí, chegou à política. Ou melhor, à sua versão armada, guerras
Dois livros recentes, saídos nos Estados Unidos - Banana, The
Fruil that Changed lhe World, de Dan Koeppel e Bananas, How the
Company Shapped lhe World, de Peter Chapman - contam o que
torno dela, sobretudo nos países da América Central, que ficaram
pelo apodo genérico de banana republics.
_ Os golpes, a corrupção e a violência desencadeadas pelas e
interessadas em dominar a produção e o comércio da fruta
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uito s escntores. Os colombianos Gabriel García Marquez e Alvaro Cepeda
udio e o guatemalteco Miguel Angel Astúrias são bons exemplos disso.
gora, chegou a vez de sabermos que a prosaica banana é tão vilã quanto o
óleo, no fomento às guerras, misérias e tragédias mundo afora.

DOM

24.08.2008

Técnicos em segurança consideram o Raio tão eficiente quanto a Ronda. Com
a vantagem para o primeiro: é muito mais barato. A questão é que o Raio não
bra do atual Governo. Daí, ter que ser escondido.

SEG

25.08.2008

mar beija a foz dos rios,
a a memória da terra,
stada dos aluviões na
:SCFi\.·l"nnt'a das águas.
onde terminam todos
rios de sonhos, o abraço
águas afoga a tragédia da vida.
fundo do mar, apaziguadas,
todas as angústias
som do cantochão das ondas.
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Imagens

Os que agora, furibundos, atacam a Prefeita Luiziane Lins por impedir, na Justiça,
a veiculação de imagens do Presidente Lula no programa de televisão de sua
candidata são os mesmos que, na campanha eleitoral de 2006, agiram de forma
idêntica comigo.
Équando cabe o dito popular: o que dá para rir, dá para chorar...

Setúbal

_ Faleceu Olavo Setúbal, filho do escritor e historiador Paulo Setúbal, autor de
Confiteor, um livro que me impressionou quando o li, na juventude. Morreu em
São Paulo, aos 85 anos, de insuficiência cardíaca. Era Presidente do Conselho
de Administração do Banco Itaú, cuja gestão havia transferido para o filho,
Roberto, há alguns anos.
Engenheiro, espírito cartesiano, cultor da disciplina e dedicação ao trabalho,
construiu um grande banco, praticando fusões e aquisições, profissionalizando a
administração, internacionalizando operações e elegendo clientelas preferenciais.
_ Integram o conglomerado Itaú, a Itautec, a Duratex e a Deca, indústrias de
computadores, aglomerados de madeira e ferragens para louças sanitárias,
respectivamente.
_ Fundou o Instituto Itaú Cultural, destinado à preservação e promoção da
literatura e artes plásticas brasileiras. Sua sede, plantada na avenida Paulista,
é, por si só, uma obra de arte, um marco da moderna arquitetura brasileira. A
meu pedido, chegou a ser implantado um núcleo do Instituto, aqui em Fortaleza,
sob os auspícios do Amarílio Macedo. Na área social, outra instituição ligada ao
banco, apoia projetos de educação e inclusão digital.
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_ Na vida pública, foi Prefeito de São Paulo (1975-1979) e Ministro das Relações
Exteriores no Governo Sarney. Afastou-se do Ministério para disputar o governo
de São Paulo. A rasteira que levou do partido político ao qual era filiado à época,
impediu sua candidatura e curou-o da política.
_ Conheci-o quando, escolhido pelo Governador Virgílo Távora para ser Prefeito
de Fortaleza, antes de assumir, empreendi viagem, em companhia do arquiteto
Airton Ibiapina, a algumas cidades brasileiras, para colher experiências de
administrações municipais bem sucedidas.
_ ODr. Olavo, como o chamava, estava em seus últimos dias como Prefeito.
Depois que me fez uma breve exposição sobre sua experiência e feitos, indagueilhe sobre o que achava ter mais agradado à população como um todo. Sem
tergiversar, ele me disse, pavimentação de ruas e iluminação pública.
A partir daí, principalmente por intermédio de meu amigo Cláudio Lembo,
tornamo-nos amigos. Costumava visitá-lo com alguma frequência, ocasião em
que trocávamos idéias sobre economia, política e cultura.
_ Era uma pessoa simples, de convicções liberais firmes, otimista quanto ao
futuro do Brasil. Um empreendedor bem ao estilo dos bandeirantes, antigos e
modernos.

SÁB

30.08.2008

Sábios

Aquele que não sabe, e não sabe que não sabe, é tonto; fuja dele. Aquele que
não sabe, e sabe que não sabe, é humilde; ensina-o. Aquele que sabe, e não
sabe que sabe, está dormindo; desperta-o. Aquele que sabe, e sabe que sabe, é
sábio; siga-o.
Sabedoria chinesa
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DOM_31.08.2008

Reflexão
Aceita
as surpresas
que transtornam teus planos
derrubam teus sonhos,
dão rumo
totalmente diverso
ao teu dia
e, quem sabe,
à tua vida
Não há acaso.
Dá liberdade ao Pai,
para que ele mesmo conduza
a trama dos teus dias.
D. Hé/der Câmara

TER_02.09.2008

Agnóstico

_ Ultimamente, a imprensa tem divulgado o lançamento de livros escritos por
cientistas que questionam a fé e a existência de Deus. São inimigos de Deus e
das religiões. Esgrimem argumentos científicos para se opor à crença em Deus.
São, sobretudo, os evolucionistas que têm se mostrado os mais aguerridos
neste combate.
_ Do outro lado, há cientistas que acreditam ser possível conciliar fé e razão,
ciência e religião. Um dos mais prestigiosos militantes dessa corrente é Francis S.
Collins, Diretor do Projeto Genoma, autor do livro A Linguagem de Deus, da Editora
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Gente. Foi neste livro que encontrei a origem da palavra agnóstico, e a narração de
como o cientista britânico Thomas Henry Huxley a cunhou, em 1869.
_ Com a palavra, Huxley : "Quando atingi a maturidade intelectual e comecei a
me perguntar se era ateísta, teísta ou panteísta; um materialista ou um idealista;
um cristão ou uma pessoa com opiniões próprias, descobri que quanto mais
aprendia e meditava, menos conseguia uma resposta pronta; até que enfim,
cheguei a conclusão de que não criei nem ajudei a criar nenhuma dessas
definições, a não ser a última. A única coisa em que a maioria dessas boas
pessoas concordava era a única que me tornava diferente delas.
Estavam bastante certas de que ligar-se a uma determinada "gnose" resolveria
mais ou menos o problema da existência; embora tivesse bastante certeza de
que eu não havia resolvido, e tinha uma convicção muito sólida de que esse
problema era insolúvel.
Assim, tomei cuidado, e inventei o que imaginava ser o título adequado
de "agnóstico". Isso veio à minha mente como uma antítese sugestiva ao
"gnóstico" da história da igreja, que aparentava saber muito justamente sobre
coisas que eu desconhecia".
_ Um agnóstico, afirma Collins em seu livro, diria que o conhecimento sobre a
existência de Deus simplesmente não pode ser alcançado.
_ No mesmo livro, há uma passagem que narra um encontro de Darwin com
dois ateístas, aos quais teria perguntado por que se chamavam ateístas, e disse
preferir o termo agnóstico, de Huxley. Um deles, respondeu-lhe que "o agnóstico
era um ateísta claramente respeitável, e o ateísta, apenas um agnóstico
explicitamente agressivo".

QUA_03.09.2008

PM X Ronda
_ Tem se sucedido incidentes envolvendo integrantes da Polícia Militar do Estado
do Ceará (PMCE) e da outra polícia, o Ronda. Eles decorrem de situações
circunstanciais, que desencadeiam o conflito. Todavia, há, é inegável, um
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substrato comum que os alimenta.
- Refiro-me ao fato de se ter criado com o Ronda, uma terceira polícia, quando ,
de fato, não deveria passar de uma ação, por eficaz que seja, desenvolvida no
âmbito da Polícia Militar, e, como tal, sujeitos seus integrantes às normas e
subordinações hierárquicas vigentes na corporação.
Comando paralelo, fardamento distinto, salários diferenciados e veículos
luxuosos acabaram por criar um quisto dentro da Polícia Militar. Ilustro o que
digo, com dois exemplos. Osalário de um policial da Ronda, com menos de um
ano de serviço, é igual
ao de um tenente da Polícia Militar. Oconcurso aberto para recrutar novos
policiais é anunciado para ingresso no Ronda, como se este fosse uma
instituição à parte.
Fascinado pejo marketing, o Governo quer vender um projeto como se
tivesse criado uma nova organização policial. Não importa que isto implique
na desagregação da Polícia, comprometa a hierarquia e gere ressentimentos e
antagonismos no interior do organismo militar.
Valoriza-se a aparência em detrimento da substância das coisas.

SEX

05.09.2008

Memória
_ Em livro recém-lançado nos Estados Unidos, The Woman Who Can 't Forget (A
Mulher Que Não Consegue Esquecer), Jill Price, 42 anos, conta o que tem sido
conviver com uma memória infalível.
Segundo ela, é capaz de lembrar com exatidão de qualquer dia de sua vida.
E recordar o que comeu no almoço, onde passou a tarde, qual era a atração da
televisão à noite, as principais manchetes dos jornais. O arquivo registra tudo, a
partir dos 14 anos de idade.
_ É como se alguém, conta Jill, "me seguisse cotidianamente com uma câmera
e guardasse a fita em uma prateleira no fim do dia. Quando escuto a menção
de uma data, é como se eu fosse até a prateleira, pegasse a fita e colocasse
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para rodar. Eu repasso minha vida o tempo todo e isto está me deixando louca",
queixa-se Jill. "O que a maior parte das pessoas chama de dádiva, eu chamo de
fardo", continua.
_ Foi com estas palavras que se dirigiu ao pequisador James McGaugh, fundador
do Centro de Neurobiologia do Aprendizado e da Memória, da Universidade da
Califórnia, pedindo ajuda para o seu caso.
_ Em 2005, após cinco anos de estudos, a equipe liderada por McGaugh
concluiu estar diante de uma nova doença, que ganhou o nome de
hyperthymestic syndrome, por analogia com a palavra grega thymesis, que
significa lembrança.
_ A rapidez e exatidão com que lembra os fatos e datas, elimina a hipótese de
uma estratégia de memorização ou cálculo, desenvolvida por alguns autistas
superdotados, diz McGaugh.
_ A divulgação da história de Jill, com a descrição científica de uma nova
doença, fez com que outras pessoas, com queixas semelhantes, procurassem a
equipe da Universidade da Califórnia.
_ Até agora, dois casos, além do de Jill, tiveram diagnóstico confirmado.

DOM

07.09.2008

Adriano

_ Adriano, o imperador romano, está sob os holofotes da mídia, que revive
o interesse por esta figura histórica, intensamente promovida por Marguerite
Yourcenar no seu fascinante livro, Memórias de Adriano, lançado em 1951. O
sucesso mundial de vendas ajudou a autora a chegar à Academia Francesa,
sendo a primeira mulher a integrá-Ia.
_ Uma exposição no British Museum, aberta há um mês, a realização de
um documentário pela BBC, junta-se à adaptação para o cinema do livro de
Yourcenar, desencadeiam uma releitura de Adriano, ao tempo que projetam sua
figura para o centro do interesse cultural.
_ A mostra teve 12.000 ingressos vendidos antecipados pela internet, um
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recorde para o Museu. Ofilme deverá estar pronto em 2010, com Antonio
Banderas no papel do imperador e locações na Itália, Marrocos e Espanha.
_ Olivro, que considerei delicioso quando o li, é escrito em forma de carta de
Adriano, já no fim da vida, ao seu sucessor Marco Aurélio. Yourcenar levou
25 anos para escrever o livro, tendo realizado sólida pesquisa histórica para,
segundo ela, refazer, por dentro, aquilo que os arqueólogos do século 19 fizeram
por fora.
Queda
_ A produção industrial brasileira cresceu em 10 das 14 regiões pesquisadas
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no mês de julho, em
comparação com junho.
_ Omaior crescimento foi registrado em Goiás, 3,1%. São Paulo, a que menos
cresceu, 0,3%.
_ Os piores resultados foram os de Pernambuco, -3,2%, e Ceará, -1,4%.

TER_09.09.2008

Segurança Pública
_ A matéria publicada pelo jornal Diário do Nordeste, edição de ontem, 8 de
setembro, é de enorme gravidade.
_ Documento parcialmente reproduzido na reportagem dá conta de que 11
delegados, todos integrantes da cúpula da Polícia Civil do Estado do Ceará,
portanto ocupantes de cargos comissionados, em tese, da confiança do
Secretário Estadual de Segurança, a ele se dirigiram, em documento oficial,
solicitando providências contra comportamento inadequado de um de seus
colegas de equipe, assessor direto do titular da pasta.
_ Ofato é inusitado e muito grave. Torna-se ainda mais grave pelo teor da
denúncia que é feita. Trata-se de acesso de estranhos ao guardião, aparelho
destinado à interceptação telefônica, quando autorizada pela Justiça. Éde
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salientar que os infiltrados flagrados pertencem à Casa Militar do Governo, o que
denota a vulnerabilidade na guarda de equipamento tão sensível.
A não publicação do documento na íntegr~ dá margem à especulação quanto
ãos nomes dos envolvidos, bem como a POllsibilidade de terem sido feitas
escutas sem autorização judicial.
_ Do que se conhece até aqui, deduz-se reinar, na cúpula da Segurança Pública,
descontrole administrativo, desconfiança fU~cional e desintegração operacional.
_ Oque fez o Secretário ao receber o documento, que compromete frontalmente
sua liderança na Pasta?
_ Só lhe restava um caminho a tomar. Exon~rar ou exonerar-se, pois estava
claro que sua autoridade fora duramente afetada. Sua passividade no caso
compromete seu desempenho e liderança da equipe.
_ ,4 5,lt!.~á0 ,rS'~w,r Jlfá0,rj,r\lill1 M M(!;\L,w.~0 P()/J))co li' Da Assli'm/J)Ii')a
Legislativa do Estado do Ceará.
_ A sociedade, intranquila, precisa saber o que há, além do pouco que até agora
veio à luz, graças ao trabalho de investigaçãlJ do Diário do Nordeste.

QUI_11.09.2008

Segurança
_ Apesar da gravidade da crise na cúpula da Secretaria de Segurança do Estado
do Ceará, o Governo não dá sinais de ação.
_ Tudo que deseja apurar é quem passou ao jornal Diário do Nordeste, um
documento que não tem caráter sigiloso. Ojornal faria melhor se divulgasse o
ofício, na íntegra.
_ OMinistério Público, segundo a imprensa, decidiu se manter à margem
do incidente. Na Assembleia Legislativa, apenas o Deputado Edson Silva se
pronunciou sobre o assunto.
_ A Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Ceará, sempre zelosa na defesa dos
direitos humanos e das liberdades individuai::;, mantém-se discreta.
_ Omais preocupante, em todo este aconteqimento, é a denúncia de uso
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indevido do equipamento destinado a interceptações telefônicas, quando
autorizadas pela Justiça, e o acesso ao mesmo de pessoas estranhas à
organização, responsável pela sua guarda.
_ Se é verdade, como afirmou à imprensa um integrante da cúpula da
Segurança, que na Secretaria se instala uma outra Polícia, essa seria a quarta, a
se somar às Polícias Civil e Militar e ao Ronda.
_ Há perguntas que o noticiário suscita, face ao que ocorre no seio da cúpula da
Segurança Pública: Quem confia em quem? Quem desconfia de quem? Quem é
imexível? Por quê?
Perigo

_ A botânica Aline Braga, em tese de doutorado apmsentada à Universidade
Católica de Brasília, estima que os ipês roxo e amarelo desaparecerão em 50
anos, a continuar o desmatamento descontrolado.
Lute, faça sua parte. Não prive nossos descendentes dessa beleza que
desfrutamos.

SÁB

13.09.2008

Fósseis

Recente Simpósio realizado no Cariri, que reuniu autoridades em paleontologia,
destacou a necessidade de se reforçar medidas de proteção ao patrimônio
fossilífero brasileiro. A bacia sedimentar do Araripe é uma das mais importantes
do mundo.
Não obstante seu valor científico, sofre danos constantes. E peças valiosas
são extraídas e comercializadas, infringindo a lei.
_ Odesaparelhamento dos órgãos responsáveis torna precária a fiscalização e a
repressão ao contrabando de fósseis obtidos ilegalmente.
_ Impõe-se, também, a necessidade do desenvolvimento de ações educativas,
que conscientizem a população sobre a importância da preservação ambiental e
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a proteção do patrimônio natural.
_ Além do reforço da fiscalização, há necessidade de atualização da legislação,
que data do Estado Novo.
_ Quando Senador da República, depois de meticuloso estudo e amplo debate
com interessados pelo assunto, apresentei Projeto de Lei (PL) para adequar
a lei à realidade atual. Depois de tramitação lenta, marcada pelo desinteresse
dos parlamentares pelo tema, a matéria veio a ser arquivada na Câmara dos
Deputados (CO).
_ OPL agora é apenas um fóssil legislativo, mas a necessidade de adaptação às
exigências atuais permanece.

SEG

15.09.2008

Companhia
_ Nós, blogueiros, acabamos de ganhar uma ilustre companhia, o escritor
português, prêmio Nobel, José Saramago. Sim, senhor, estreou hoje seu blog, na
página da Fundação José Saramago. Leva o nome de O Caderno de Saramago.
Seu texto inicial chama-se Palavras para uma Cidade. Éum texto antigo, como
explica o autor, uma carta de amor a Lisboa.
_ Segundo Saramago, o blog será uma nova forma de comunicar-se com os
seus leitores.
Escuta
_ O Senado Federal (SF) vem de aprovar Projeto de Lei (PL) que agrava a pena
para os que cometerem crime de interceptação telefônica.
_ A decisão vem na cauda do escândalo dos grampos, que de forma criminosa
devassavam intimidades de autoridades, comprometendo a liberdade das
pessoas e desatando crise institucional.
_ Em 1998, quando Senador da República, apresentei proposição alterando o
Código Penal, para tornar mais rigorosa a pena aplicável aos que praticassem
este tipo de delito.
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_ Como podem ver, o problema vem de longe.
A sala dos livros mortos

_ Com este título, Inácio de Loyola Brandão publicou crônica no jornal OEstado
de S. Pau/o, edição de 04/07/08, descrevendo adependência de uma biblioteca,
na qual são recolhidos livros que há mais de cinco anos não tivessem sido
requisitados por leitores.
_ Os livros retirados de circulação não podem ser doados, são um patrimônio
público. Isto exigiria um interminável processo que a burocracia impõe, explica a
bibliotecária heroína da crônica.
_ Antes de serem recolhidos à sala da morte, arranca-se uma ou duas páginas
dos livros para cumprir a lei, que manda inutilizá-los.
_ Entre os autores recolhidos ao cemitério literário, havia muita gente famosa. A
Menina Morta, de Cornélio Pena, AMontanha Mágica, de Thomas Mann, obras
de José de Alencar, Mário Donato, Lúcio Cardoso, Maria Alice Barroso, Ibiapaba
Martins e tantos outros.
Substituindo as páginas em falta por textos reproduzidos de exemplares íntegros,
a bibliotecária zelosa salva livros, que destina abibliotecas comunitárias.
Ela caminha na direção contrária dos que ateiam fogo aos livros, na fogueira
das ideologias e dos preconceitos, como tem ocorrido ao longo da história.
_ A biblioteca do Iraque foi a vítima mais recente dessa cegueira cultural.

QUA_17.09.2008

Freud e Schnitzler

_ Em carta datada de 14 de maio de 1922, Freud faz uma confissão. Dizendose no fim da vida, afirma ao destinatário tê-lo sempre evitado, pois o tomava
como seu duplo. Alguém, que como ele, era um explorador das profundezas, que
apreendia as verdades do inconsciente edesmanchava as convenções sociais.
_ Econcluía: "ficou-me a impressão de que osenhor sabe por intuição -
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realmente a partir de uma fina autoobservação - tudo que tenho descoberto em
outras pessoas por meio de laborioso trabalho".
A carta se destinava ao médico, como Freud, e escritor Arthur Schnitzler.
Ambos judeus e destacados membros da burguesia do império Austro-Húngaro.
Schnitzler, apesar de notória tendência artística, cede a insistências do pai,
também médico, e segue a medicina.
Do seu dilema, dá-nos conta em seu diário, um ano após iniciar seus estudos,
em texto que transcrevo a seguir: "Posso meditar o quanto quiser sobre a íntima
ligação entre medicina e poesia, e, não obstante, permanece verdade que não se
pode ser pleno poeta e pleno médico ao mesmo tempo. Jogado para lá e para
cá entre ciência e arte, não entrego meu eu a nenhuma das duas, e me atrapalho
pela poesia no trabalho e pelo trabalho na poesia".
Assim como a de Freud, a obra de Schnitzler também provoca escândalo, pois
denuncia a hipocrisia da sociedade, as relações de fachada, a força dos desejos
e o vigor dos impulsos sexuais. Tudo dentro de uma moldura política de falsa
harmonia, que iria desembocar no esfacelamento do colosso Austro-Húngaro,
após a Primeira Guerra Mundial.
Arthur Schnitzler ganharia duradoura importância como romancista, ensaista e
novelista. Ocrítico tcheco J. P. Stern o considerou o correspondente do método
psicanalítico na literatura germânica.
_ Freud e Schnitzler, por caminhos diversos, desvendaram o inconsciente na
procura da explicação, romântica, ou científica, dos conflitos internos.

SÁB

20.09.2008

Fábula

_ O cedro, envaidecido por sua beleza, desprezava as plantas que
permaneciam em torno de si e fez com que se retirassem de sua frente. Então,
soprou um forte vento, que por não ter sido interrompido, lançou-o por terra e
o arrancou pela raiz.
(Leonardo Da Vinci)
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Fábula 11

_ Tendo a formiga encontrado um grão de milho, este, ao sentir
por ela, gritou:
-Se me deres o grande prazer de deixar-me desfrutar o desejo de
restituirei cem vezes mais de mim mesmo.
E assim foi feito.

(Leonardo Da Vinci)
Resposta
_ Como representante do povo cearense em Brasília, o Deputado
está muito mal informado. Convinha conhecer melhor os assu
falar.
_ Ao contrário do que afirmou em programa de rádio, e a coluna
jornal OPovo, repercutiu, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Social (BNDES) tinha, sim, projetos contratados pelo Governo do
minha administração. Eis a relação, com os respectivos valores e
contratações:
- Porto de Pecém - Terminal de Multi Uso de Transporte (TMUT):
milhões.
(07/04/06).
- Canal da Integração - Trechos 2 e 3: R$ 71,82 milhões (O
- Aquiraz Riviera Golf e Beach Vilas: R$ 55 milhões (02/06/06).
- Aproveitamento do Potencial Hidroagrícola: R$ 41,73 milhões
Total: R$ 318,55 milhões.
_ Reincide o Deputado Ciro Gomes na compulsão para distorcer
reconstruir verdades em favor de seus interesses.
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21.09.2008

o número oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de
mais de quatro vezes.
pelo Ministério do Meio Ambiente, contém 472 espécies, ante
último documento oficial divulgado.
uma lista contendo o nome de 1.079 plantas sobre as quais
s seguras. Isto é, não se pode afirmar se estão ou não
Portanto, número de espécies em risco de extinção, poderá ser bem
admmda aficialmente.
número de espécies arriscadas a serem extintas por bioma: Mata
Cerrado - 131; Caatinga - 46; Amazônia - 24; Pampa - 17;
a lista, acreditando que há, pelo menos, 600 espécies
de extinção.
Ângelo Machado, Presidente do Conselho Curador da
íversitas, a relação apresentada não tem seu apoio nem dos

americano decidiu agir de forma mais intensa para deter a crise
afeta a economia mundial. Foi anunciado um fundo de U$ 700
a compra de ativos podres, em mãos de bancos e financeiras.
John Williamson, "pai" do Consenso de Washington, afirma,
lado de maior liberalização do sistema financeiro, é preciso ter
Reconhece que poderia ter sido mais explícito sobre isto.
as coisas estão, diz não haver alternativa, senão uma profunda
Governo.
mão invisível do mercado não resolve, a mão ostensiva do Governo
a intervir. A conta, espeta-se no bolso do contribuinte.
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Oráculo

Em 2000, Alan Greenspan, o poderoso Presidente do Federal Reserve, o
Banco Central americano, vaticinava: "É essencial que o atual período de relativa
estabilidade internacional seja aproveitado da melhor forma possível, para reduzir
os riscos potenciais mais evidentes para uma crise. Não podemos prever, com
precisão, a natureza da próxima crise financeira internacional. Mas que haverá
uma étão certo quanto a persistente imprevidência financeira humana".

TER_23.09.2008

Espionagem

Um dos casos mais famosos de espionagem foi o do casal Ethel e Julius
Rosenberg, acusados de terem entregue aos soviéticos informações militares e
industriais americanas, inclusive o que o Governo chamou de segredo da bomba
atômica. Os dois foram condenados à morte, na cadeira elétrica, em 1953.
Em 1951, Morton Sobell, engenheiro elétrico, foi jUlgado e sentenciado,
~ntamente com o casal, acusado de espionagem. Condenado a 30 anos de
prisão, foi solto em 1969. Tornou-se um ativista das causas progressistas e
manteve suas alegações de inocência.
Agora, aos 91 anos, confessou ter passado segredos militares para os
soviéticos, durante aSegunda Guerra, quando eram aliados dos americanos.
Afirmou que Ethel sabia da espionagem de Julius, mas era inocente. Teria
desempenhado, no máximo, um papel menor na conspiração.
Adiantou, ainda, que os rascunhos passados por David Greenglass, cunhado
de Julius, maquinista do Exército, em Los Alamos, onde se construía a bomba,
eram de pouco valor. Oque Rosenberg entregou aos soviéticos era lixo puro,
disse Sobel!.
Robert Meeropol, filho mais velho dos Rosenberg, manifestou sua opinião de
que a confissão de Sobell era poderosa, reconhecendo que sempre admitiu que
o pai poderia ser culpado.
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_ Estamos diante da possibilidade de que uma inocente, Ethel Rosenberg, tenha
sido morta pelo Estado americano, na cadeira elétrica.
E os defensores da pena de morte, corno ficam diante de fatos como este?

Metrô
_ Ometrô de São Paulo é o mais lotado do mundo. Nos horários de pico,
os vagões recebem até 8,6 passageiros por metro quadrado. Os padrões
internacionais de segurança admitem até 6 pessoas. Obilhete único e a pequena
extensão da rede explicariam a superlotação.
_ A rede é a menor, 61,3 kilômetros, entre as onze maiores do mundo. E o
bilhete único, adotado a partir de 2006, acrescentou mais 750 mil passageiros
diários.
O metrô de São Paulo é o que transporta o maior número de passageiros/km
de linha, 9,9 milhões. O segundo é o de Moscou, 8,6 milhões.
_ Oritmo de expansão da rede é lento. Desde que começou a funcionar, em
1974, até 2007, o crescimento das linhas tem sido de 1,5 km ao ano.
_ Apesar de superlotado, avaliações internacionais dão o metrô de São Paulo
como referência nos aspectos de limpeza e segurança.
_ O metrô mais antigo é o de Londres. Data de 1863. A rede mais extensa é a de
Nova York, 479 quilômetros.

SEX

26.09.2008

Biblioteca
_ Acaba de ser inaugurada na China uma monumental Biblioteca, que poderá
armazenar 12 milhões de livros. Com 80 mil metros quadrados de área
construída, dispõe de 2.900 assentos.
_ Funciona como anexo da antiga Biblioteca, que é patrimônio nacional e não
pode ser reformada. Aí estão os tesouros da Instituição, aos quais só têm
acesso acadêmicos e pesquisadores.
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_ Mas prédio novo e tecnologia moderna não são tudo. Não há publicações
estrangeiras na área destinada a periódicos. Elivros em inglês, somente no
velho prédio, de acesso restrito. Quer dizer, a Biblioteca tem tudo, mas falta o
essencial, liberdade.
_ Omonumento, que nega um direito fundamental, custou R$ 350 milhões.
Cururus

_ De passagem pelo município cearense de Quixeramobim, para fazer
campanha pelo seu candidato a Prefeito, o Deputado Federal Ciro Gomes
chamou de "cururus" o Prefeito Edmilson Maçã, candidato à reeleição e seus
adeptos. Ecobrou dos correligionários usarem sal para expulsar os batráquios
humanizados.
_ De uma feita, insultou adversários e maltratou a inocente espécie Bufo
marinus, estimulando o consumo de sal, de que já se utilizara para humilhar os
médicos, como arma para ferir os inocentes animais.
Autocrítica

_ Osecretário estadual Roberto Monteiro, da Segurança, ao proferir a aula
no curso para escrivães da Polícia Civil do Ceará, descreveu, assim, o que os
espera:
_ Delegacias sujas, fétidas e insalubres, equivocadamente apinhadas de presos
em suas celas e de inquéritos.
_ A manifestação do Secretário só pode ser encarada como uma formidável
autocrítica.
_ Após quase dois anos de Governo, não resta senão assumir a responsabilidade
pelo descalabro que aí está.
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DOM_28.09.2008

Centro cultural
_ OCeará já poderia estar desfrutando de um Centro Cultural, construído e
mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF), no prédio da antiga Alfândega, não
fora a incompreensível demora da Prefeitura de Fortaleza em conceder alvará
para início das obras.
_ Ah, a política ... Ou melhor, a politicagem.
_ A decisão da Presidência da Caixa Econômica atendeu pleito nosso, quando
Governador do Ceará. Foi elaborado o projeto e apresentado em Fortaleza,
pelo Presidente da Caixa. A agência de penhores, que funciona no local,
seria transferida para um imóvel nas imediações, devidamente adaptado.
Pessoalmente, mediei as negociações entre o proprietário e a Caixa.
_ A ideia é que o Centro abrigasse, sob a forma de comodato, senão toda, boa
parte da coleção de pinturas pertencente ao Estado, mormente o importante
acervo de obras de Antônio Bandeira.
_ Vejo na imprensa que o Secretário de Cultura defende a ideia de que o imóvel
seja cedido pela Caixa, para ser a Pinacoteca do Estado, que se responsabilizaria
pela obra e manutenção do equipamento.
_ OCeará, que já perdeu o Centro Cultural do Banco do Brasil por culpa da
Prefeita de Fortaleza, que travou a negociação entre o Estado e a Rede Ferroviária
Federal, ficaria privado de mais um investimento cultural federal, em franca
desvantagem com outras capitais brasileiras, que já possuem equipamentos
como esses.

QUA_01.10.2008

Anúncios
_ Quem não anuncia se esconde, bradava um velho bordão publicitário. Não
é bem assim. Pelo menos Ancelmo Goes, colunista do jornal OGlobo, acha
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que anunciar pode ser uma forma de esconder. Veia o que ele diz: "Anúncios
escondem - Cid Gomes, com anúncios do governo do Ceará na mídia de todo o
país, tenta se recuperar do vôo de jatinho que levou a sogra à Europa. Também
o quadro ruim da educação no país, revelado na PNAD, foi seguido de enxurrada
de anúncios do governo federal. Equem paga a conta é... você".
Gestão
_ Ojornal OEstado de S. Paulo, edição de 21/09/08, traz interessante matéria
sobre ações para aprimoramento da gestão pública, adotadas por diferentes
estados brasileiros. No caso do Ceará, as ações listadas foram estas:
1. Modelo de gestão por resultado
2. Plano plurianual reglonal'lzado e partlclpat'lvo
3. Sistema de monitoramento de ações e serviços prioritários
4. Mesa estadual de negociação permanente com servidores
5. Distribuição de ICMS às Prefeituras com base em resultados nas áreas de
meio ambiente, saúde, educação.
_ A Central de Ouvidoria também tem destaque, diz a Secretária de Planejamento
e Gestão do Ceará, pelo que está escrito, a responsável pelas informações
prestadas ao jornal.
_ A notícia atribui estas ações ao atual Governo, o que só é verdade em parte.
Os itens 1, 2 e 3, foram iniciativas do meu Governo, no âmbito do Programa de
Modernização Administrativa implementado à época.
_ A primeira ouvidoria no serviço pÚblico estadual foi por mim implantada,
na Secretaria de Saúde do Estado, quando titular daquela Pasta, isso no ano
de 1991. OEstado do Ceará há tempos tem uma extensa rede de ouvidorias,
distribuídas nas diversas repartições. Já teve até uma Secretaria específica para
esta atividade.
A Secretária estadual adianta que, para o próximo ano, a novidade será a
remuneração variada (sic) para o servidor. Imagino que se trate de remuneração
variável, isto é, dependente da produtividade do servidor.
_ Também aí, em minha administração, o sistema foi adotado em algumas
carreiras do serviço público estadual. Concluído em 2006, já no período
eleitoral, deixei pronto minucioso estudo feito por consultoria especializada para
implantação do sistema de modo mais amplo.
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QUI_02.10.2008

livros
_ O blog português Rerum Natura publicou lista, que reproduzo abaixo, dos
livros, que, segundo os responsáveis pela sua elaboração, mudaram a ciência.
São eles:
Aristóteles (384 - 322 aC) - Do céu ( cerca 300 aC )
Euclides (cerca 330 aC - 260 aC) - Elementos ( cerca 300 aC)
Cláudio Ptolomeu (cerca 83 - 161) - Almagesto (cerca 150)
Nicolau Copérnico (1473 - 1543) - Sobre as Revoluções das Orbes Celestes
(1543)
Pedro Nunes (1502 - 1578) - Do Crepúsculo (1542)
Johannes Kepler (1571 - 1630) - Compendio de Astronomia de Copémico (1617
- 1621)
Galileu Galilei (1564 - 1642) - Diálogo Sobre os Maiores Sistemas do Mundo
(1632)
Isaac Newton (* - 1727) - Princípios Matemáticos de Filosofia Natural (1687)
Charles Darwin (1809 - 1902) - A Origem das Espécies (1859)
Albert Einstein (1879 - 1955) - Sobre a Relatividade Restrita e Geral, ao Alcance
de Todos (1917)
Trens
_ Ojornalista Egídio Serpa, em sua coluna do Diário do Nordeste, informa
que o Metrofor contrata com a empresa Bom Sinal, localizada em Barbalha, a
fabricação de novos vagões.
Dá conta, também, do interesse do Governo do Estado de implantar um sistema
de transporte por trens, que ligue as cidades de Senador Pompeu, Quixeramobim
e Quixadá, no Sertão Central.
_ Fico feliz de ver tendo continuidade meu projeto de implantação de transporte
ferroviário de passageiros. Comecei pelo Cariri, ligação Crato-Juazeiro, que
deixei em adiantado estado de construção, trem e via. Einiciados estudos para
atender Sobral.
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_ Técnicos cearenses desenvolveram o projeto do trem, que tem custo
acessível, despertando interesse de municípios e governos estaduais, de
técnicos e agências governamentais do setor. Representa, sem dúvida, inovadora
colaboração para a expansão do transporte de passageiros por trem no Brasil.
Nossa iniciativa enseja, ainda, a possibilidade de consolidar um pólo industrial
de material ferroviário no sul do Estado, a partir de uma empresa que se instalou
para atender a encomenda de cadeiras de fibra de vidro do Estádio Castelão.
Incentivo
_ Ojornal Correio Braziliense, edição de 12/09/08, traz notícia dando conta
de que o Governo do Distrito Federal vai instituir o 14° salário, como forma de
premiar professores pelo seu desempenho em sala de aula.
_ A prática foi instituída aqui no Ceará, durante meu Governo, por lei, extensiva
aos funcionários da escola e de acordo com o resultado de rigorosa avaliação.
_ OEstado do Amazonas também vem de adotar política semelhante ao que
fizemos no Ceará.

SÁB

04.10.2008

Risco
_ Lula, com inteligência e ironia, Vingou-se das agências de risco que,
implacáveis, viviam dando nota baixa ao Brasil, influindo negativamente na nossa
capacidade de atrair investimentos estrangeiros. Chamou seus porta-vozes de
palpiteiros.
De fato, nunca fizeram menção a um risco americano. Ejamais advertiram
investidores sobre a fragilidade do sistema financeiro dos Estados Unidos (EUA).
_ Qual é o risco EUA hoje? No meio do noticiário, alguém dá notícia de nota
atribuída aquele País?
A falta de controles internos sobre o mercado e a omissão dos analistas
de risco, deixaram passar em branco o descalabro americano, que acabou
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comprometendo perigosamente as finanças mundiais.
_ No Brasil, o Banco Central anunciou a decisão de permitir que os bancos
possam utilizar o depósito compulsório, para aquisição de carteiras de pequenos
bancos. Medida anterior, de liberar parte do compulsório dessas instituições, não
terá sido suficiente para resolver seus problemas de financiamento.
_ Oque se discute é se o Banco Central está agindo preventivamente. Ou se já
existem pequenos bancos pedindo socorro.
Desmentido

O Ceará não é mesmo o centro do mundo ...
Mais depressa do que se poderia imaginar, os fatos desmentem Antonio
Bahlman, Presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (ADECE). Este
afirmara que a crise financeira mundial não prejudicaria os investimentos
previstos para o Ceará, nos próximos anos. A possibilidade de que isto poderia
ocorrer, era zero, disse à imprensa, há alguns dias.
_ A EDP Energias do Brasil, subsidiária da Energias de Portugal, informou que
face à crise instalada nas finanças internacionais, desistiu de participar, junto
com a MPX, do empresário Eike Batista, da Usina Termelétrica de Pecém. O
grupo português participaria com 50% do empreendimento. Porta-voz da MPX
informou que a empresa assumirá o projeto integralmente. Aguardemos.
A MPX comunicou, esta semana, ao mercado, que desistiu de construir omega
Porto de Peruíbe, iniciando, imediatamente, a desativação do canteiro de obras.
Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.

DOM

05.10.2008

Criminalidade

_ Os homicídios em São Paulo caíram 72% ao longo de sete anos.
_ Omesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde crimes, violentos e não violentos,
declinaram de modo extraordinário, durante a década de 90. A queda ocorreu em
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todos os estados, embora tenha sido maior em Nova York, nas cidades grandes
e nas menores, nas zonas urbanas e rurais.
_ As causas do recuo em São Paulo estão por ser melhor conhecidas. Nos
Estados Unidos, estudos indicam alguns dados que explicam o fenômeno.
Vejamos alguns deles:
- Mudanças na pirâmide demográfica. Redução do número de jovens na faixa de
15-24 anos, grupo que mais se envolve com o crime.
- Investimento na polícia. Durante o governo Clinton, houve transferência de
recursos federais para os estados investirem em ampliação, treinamento,
modernização da gestão das pOlícias e incentivo ao policiamento comunitário.
- Acentuado desenvolvimento ecônomico. No período Clinton, a economia
americana cresceu e ocorreu redução no desemprego.
- Notável redução na "epidemia" do crack, constatada por várias pesquisas.
_ Há, ainda, quem alegue que a descriminalização do aborto e o aumento do
número de encarcerados possa ter contribuído para a redução da criminalidade. O
impacto destes dois fatores, na diminuição dos crimes, parece ter sido pequeno.
_ No caso de Nova York, ao que parece, outros fatores, que não a tolerância zero
e o maior número de prisões, podem ter influído mais na diminuição da violência.
_ Um estudioso do assunto, Jeffrey Fagan, Professor da Escola de Direito da
Universidade de Columbia, afirma que a criação de 250.000 novas habitações
populares, durante os anos 90, tenha sido mais importante para o decréscimo
da criminalidade que o encarceramento de milhares de novos presos no
mesmo período.
O Professor menciona ainda em seus estudos o fato de Nova York ter convivido
com três "epidemias" de consumo de drogas ilícitas. A de heroina, no início dos
anos 70; a da cocaína, no fim dos anos 70; a do crack, nos anos 80. As taxas de
homicídios provocadas por armas de fogo guardam relação com as curvas das
"epidemias" de drogas.
Ofato é que devem ser estimulados estudos que ajudem a melhor
compreender as causas da violência, fenômeno de grande complexidade,
conhecendo-se melhor o peso de cada uma na incidência da criminalidade.
Interpretações simplistas, estimuladas pela ansiedade da população ou pela
pUblicidade de governos, não contribuem de modo efetivo para o conhecimento
aprofundado do problema.
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Reversão
_ O Deputado Ciro Gomes (PSB-CE) ameniza sensivelmente as críticas ácidas
que fazia à Prefeita Luizianne Lins.
_ A culpa dos problemas que afligem a cidade já não são mais apenas dela.
Atribui o êxito eleitoral da Prefeita à sua personalidade política e carisma. E à
contratação do Duda Mendonça para conduzir a campanha.
_ Aliás, o mesmo que fez a do irmão, em 2006. A quem considerou competente
para vender sabonete e até outra mercadoria mal cheirosa ...
_ Admite, por fim, que o insucesso da Senadora Patrícia Gomes decorreu do
fato ter se lançado em hora inoportuna, quando os acordos políticos já estavam
feitos. Quer dizer, a culpa é dela.
_ Está preparado o caminho para o Deputado, daqui a alguns dias, elogiar
Luizianne Lins com aquele discurso cravejado de adjetivos.
_ É muita confiança na memória curta das pessoas.
A frase do dia
_ A solidão imposta é atroz; escolhida, é deliciosa. O risco é a companhia do
ressentimento.

TER_07.10.2008

Empréstimo
_ A imprensa noticiou que o Banco Mundial autorizou a contratação de
empréstimo com o Governo do Ceará, de US$ 240 milhões, mediante uma
operação tipo swap, dentro do projeto de crescimento integrado, que deverá
privilegiar as áreas de educação e saúde.
_ Durante o meu Governo, foi contratado empréstimo na modalidade swap, o
primeiro no mundo feito pelo Banco Mundial a um Estado subnacional. O projeto
foi concebido e elaborado por uma equipe de técnicos do Estado e do Banco,
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sem o emprego de consultorias, em tempo reCOrde.
_ A operação, pelo seu ineditismo e sucesso gerencial por parte do Estado,
tornou-se exemplo para outros países e estados brasileiros. Minas Gerais s
o caminho por nós aberto, sendo o segundo Estado a contratar empréstimo
nos mesmos moldes, ainda que sem o mesmo detalhamento de metas a se
atingidas.
_ Em que consiste essa operação? Comumente, os empréstimos das agê
financeiras internacionais estão voltados para objetivos específicos, geralm
de natureza física, estradas, escolas, eletrificação, hospitais, etc. Onovo mnClf!!tmiÍ!
de empréstimo, dá mais liberdade ao contratante para empregar os recursos;
vinculando as liberações das parcelas ao cumprimento de metas fiscais, de
gestão, ambientais, de saúde, etc, de acordo com a pactuação que houver s
estabelecida.
_ A nota emitida pelo Banco Mundial, comunicando a aprovação do crédito
pela diretoria do Banco, menciona declaração feita pelo Governador do Estado:
nos seguintes termos: "Com o apoio do primeiro projeto swap, o Ceará tem.
conseguido alcançar níveis relativamente altos de cobertura em diversas
chave de desenvolvimento social, como educação e saúde".
_ Obrigado pelo reconhecimento!
Fundamentalismo
_ Ofundamentalismo religioso emergiu, no fim do século passado, como um
movimento de grande repercussão na sociedade americana, com impacto
político de dimensões consideráveis. Em uma sociedade profundamente
religiosa, mais que a Europa Ocidental ou o Japão, temas ligados à fé
ganhar proporções que afetam a vida política do país.
_ Para se ter uma idéia do sentimento religioso nos Estados Unidos (EUA), uma
pesquisa feita pelo Instituto Gallup, em 1979, revelou que 80% dos americanos
acreditavam na origem divina de Jesus Cristo. Um em cada três americanos
adultos confessou ter passado por uma experiência de conversão religiosa e
quase a metade deles acredita na Bíblia como um livro infalível.
Agora mesmo, na atual campanha eleitoral, o debate político está impregnado
de religião e etnia. Grupos cristãos conservadores pregam o criacionismo,
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defendem sua inclusão nos currículos das escolas e divulgam sua doutrina de
forma aguerrida. Assumem um papel cada vez mais evangelizador.
Segundo Simpson, citado à página 38 do livro OPoder da Identidade - A
Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, de Manuel Castells, o
fundamentalismo cristão consiste em um conjunto de crenças e experiências
cristãs que incluem:
-Fé na absoluta inspiração divina da Bíblia, bem como em sua infalibilidade.
-A salvação individual mediante a aceitação de Cristo como o Salvador (tendo
ressuscitado), por conta de sua redenção dos pecados dos homens em sua
morte e ressurreição.
-A expectativa do retorno do Cristo do paraíso à terra, antes do fim do milênio.
- O apoio às doutrinas cristãs dos protestantes ortodoxos, como nascimento
virQinaJ e a Santíssima Trindade.
Recomendo aos interessados em conhecer melhor o complexo funcionamento
da sociedade nos dias de hoje, a leitura do livro de Castells, que aborda,
de forma compreensível, as transformações fragmentárias e paradoxais da
humanidade, sob o impacto das novas mídias e das redes formadas graças ao
extraordinário desenvolvimento das comunicações.
Credor
_ O Brasil já é o quarto maior credor individual dos Estados Unidos (EUA). OPaís
tem US$ 148 bilhões em títulos do tesouro americano. Só é ultrapassado pelo
Japão, com US$ 593,4 bilhões, pela China, US$ 518 bilhões, e Grã Bretanha,
US$ 280 bílhões.
_ Em apenas um ano, o Brasil comprou US$ 77,8 bilhões, mais do que o Fundo
Monetário Internacional (FMI) nos emprestou em todos os tempos.
_ Esses títulos são o investimento mais seguro do mundo. Estamos longe de
temer um calote americano.
_ Com o desencadear da crise, a remuneração dos papéis caiu para
praticamente zero, devido à grande demanda gerada com a busca de segurança
pelos investidores.
_ Todavia, o aumento da dívida dos Estados Unidos, em razão da crise, já
desperta alguma preocupação quanto à excessiva exposição em dólar. Embora
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a situação seja confortável, países como a índia ea Rússia já diversificam seus
investimentos. A Rússia está com cerca de 45% de suas reservas denominadas
em dólar, e a índia com 40%.
A China, uma das maiores financiadoras do deficit americano, tem muitos
titulos da Fannie Mae e da Freddie Mac, agências socorridas pelo Governo para
evitar o calote.
Ocrescimento da participação do Brasil na carteira de financiadores do deficit
americano é um fenômeno relativamente novo, pois data dos últimos cinco anos.
_ A participação brasileira na liga de grandes credores deverá ser mais notada,
merecendo maior atenção futura do Governo dos Estados Unidos.

QUA_08.10.2008

Xadrez
_ Ojogo de xadrez pode ser um valioso auxiliar no tratamento de crianças
hiperativas.
Pelo menos éo que demonstra experiência feita em São Paulo, onde Solange
Ferreira, _ Coordenadora Pedagógica do Colégio Diocesano, em Orlandia, região
de Ribeirão Preto, usa o xadrez, matéria obrigatória na grade curricular, como
coadjuvante no tratamento de crianças portadoras de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TOAH).
A iniciativa recebeu o Prêmio Dica de Mestre, competindo com 86 projetos
de todo o País, durante o Congresso de Neurociências e Educação Aprender
Criança.
Como o jogo exige concentração, pode ajudar no combate à falta de atenção,
Impulsividade e hiperatividade, que caracterizam a síndrome.
Durante o meu Governo, celebrei acordo com o Colégio Farias Brito, que deu
acesso e disponibilizou instrutores para o aprendizado do xadrez por alunos das
escolas públicas estaduais.
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SEG_13.10.2008

Guardiões
_ Durante meu Governo, numa ação conjunta entre as secretarias de Segurança
e do Turismo, foi implantado o Projeto Guardiães da Praia, para dar segurança
aos banhistas mediante policiamento da orla e implantação de postos de
salvamento.
_ A ação teve início na Praia do Futuro, onde foram construídas torres de
observação, com efetivos de policiais e salva-vidas, buggies para deslocamento
na areia. Tudo com o apoio e entusiasmo dos comerciantes ali estabelecidos,
que se dispuseram a colaborar para o êxito da iniciativa.
_ Agora, os equipamentos foram abandonados, o pessoal é insuficiente e os
banhistas reclamam da situação.
livros
_ Segundo estudo realizado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Econômicas
(FIPE), a venda de livros em 2007 apresentou um crescimento real de 0,44% no
faturamento das editoras.
_ As vendas para o Governo importaram em R$ 727 milhões, uma queda de
0.67% em relação ao ano anterior, enquanto a população comprou livros no valor
de R$ 2.286 bilhões, 6,41 %a mais que em 2006.
_ OGoverno continua a ser o maior comprador, com 36% do total de exemplares.
Osegmento de livros religiosos editou 27,98% mais títulos em 2007.
_ As livrarias continuam a ser o principal canal de comercialização, respondendo
por 47, 69% das vendas.
_ A venda porta a porta subiu 91,37%, o que pode significar crescimento do
consumo da população de menor renda.
_ Uma boa notícia é a elevação do número de títulos infantis, que aumentou
15,18% de um ano para outro. Dá para pensar que esteja ocorrendo maior
difusão do hábito da leitura entre as crianças.
_ Opreço médio do livro caiu de R$ 11,61 para R$ 11,41, um modesto
decréscimo.
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Não sei se os compromissos assumidos pelos editores com o Governo Federal
para baixar o preço do livro, em decorrência de isenções fiscais concedidas ao
setor, já foram, de fato, concretizadas.
A frase do dia

Na minha aldeia, a diferença entre a vida e a morte era o toque do sino da igreja,
que louvava uma, e chorava a outra.

TER_14.10.2008

China

Cresce o número de cristãos, católicos e evangélicos na China. Há 60 anos,
não passavam de 1% da população. Hoje já são 10%. Somam 130 milhões, uma
população maior que o número de filiados, 74 milhões, ao Partido Comunista da
China.
Segundo a revista The Economist, a expansão do cristianismo naquele país se
dá, sobretudo, na classe média, e decorre da pregação de chineses emigrados
para o ocidente, retornados depOis de convertidos.
Sem plano de poder, esse contingente começa a questionar a política do filho
único, e insurgir-se contra a proibição de crença para os integrantes do PC.
Opotencial contestador do grupo não é desprezível, se levarmos em conta que
a fé e sua difusão costuma carregar consigo ingrediente político manifestado na
luta pela liberdade de expressão e demais direitos individuais.
_ Ouvido pela revista, um cristão disse: se você quiser pensar no futuro da
China, pense no futuro do cristianismo.
A frase do dia

Sem saber quando virá o amanhecer, eu abro todas as portas. (Emi/y Dickson)

/
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SEX

17.10.2008

Lombardi

oGoverno do Estado deflagrou o processo de licitação para construção do
Centro de Feiras e Eventos. Trata-se de obra indispensável para o crescimento do
turismo no Ceará.
Oque gera polêmica é sua localização, que termina se impondo pela teimosia
dos responsáveis, omissão de autoridades municipais, as quais o assunto está
afeto, e ansiedade dos interessados para que a obra ocorra de qualquer jeito.
_ Estudos anteriores, sérios e profundos, realizados por pessoas e instituições
com grande idoneidade técnica, foram simplesmente ignorados, merecendo o
destino da lata do lixo.
_ Não se tem notícia de um debate sério e aberto sobre o novo equipamento,
muito menos os impactos urbanos e ambientais sobre a área onde irá se
localizar.
_ Se a Prefeitura Municipal de Fortaleza dedicar ao assunto, proporcionalmente,
dada a dimensão da obra, o mesmo tempo que levou para liberar o Centro
Cultural da Caixa Econômica, espere sentado a autorização para seu início. Será
coisa para alguns anos ... ou a licença virá célere, como tributo à vassalagem
eleitoral?
_ Estranho é a orfandade técnica do projeto. Arquitetos costumam se orgulhar
da autoria de grandes projetos, que defendem com empenho em todas as
audiências.
Neste caso, não conheço, até o momento, quem assuma a autoria do projeto,
justificando o anonimato as tantas incertezas que levanta.
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SEG_20.10.2008

Moreira Campos
_ Boris Schnaiderman, ucraniano, tradutor eescritor, grande conhecedor
da cultura russa, primeiro professor de russo na Universidade de São Paulo
(USP), em entrevista concedida ao jornal OEstado de S. Paulo, respondeu
à pergunta "dê exemplo de um livro muito bom, mas que considera
injustiçado pelo público ou pela crítica", da seguinte forma: - A obra do
grande contista cearense Moreira Campos não é muito conhecida no eixo
Rio-São Paulo, o que é verdadeiro também para outras obras importantes
produzidas fora dos centros maiores.

TER_21.10.2008

Humor
_ Brasileiro se encontra com Deus à porta do céu:
-Vá para aquele canto, junte-se aos seus compatriotas, diz Ele.
-Não entendo, Senhor. Océu não é um lugar livre, onde todos são iguais e não
há fronteiras?
-Sim, meu filho. Mas eu tenho algo a acertar com muitos de vocês, brasileiros,
-Como assim, algo a acertar?
/
-De tanto vocês falarem Deus lhe pague, todos yqueles ali querem receber de
Mim. E Eu não tenho fundos.
_ Da coluna Sínopse, de Daniel Piza, no jornal OEstado de S. Paulo, edição de
05/10/08.
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SEX

24.10.2008

A Fior da Crise
_ "Espírito animal". Foi assim que o economista inglês John Keynes definiu o
impulso que move os investidores em busca do lucro fácil.
_ As instituições financeiras estão ruindo, agora, como em 1929, e na
Amsterdam dos anos 1600. Omesmo instinto de ganância, o mesmo desastre
do sistema financeiro.
A tulipa, uma bela flor, pode ser o símbolo dessa ganância desenfreada. Um
arranjo de tulipas vale, hoje, U$ 30,00, mas no século XVII chegou a equivaler a
24 toneladas de trigo. _ A exótica tulipa, vinda do oriente, virou mania entre os
holandeses que passaram a colecionar e logo a disputar os bulbos.
_ Os produtores e, em seguida, os intermediários passaram a fechar contratos
futuros, os windhandel (negócio de vento). A cada ano, o preço da tulipa se
inflacionava e alcançava preços exorbitantes. Uma isca temporária fisgou
tentadoramente um a um. Todos correram para o mercado de tulipas, como
abelhas para o mel, afirmou Charles Mackay em um relato do século XIX, ao
descrever a tulipamania, como ficou conhecido o episódio.
_ Em 1637, a bolha rompeu. Foi um efeito manada. Os comerciantes começaram
a vender os contratos e o mercado fictício desapareceu, explica Renato Colistete,
economista da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São
Paulo (USP). Com ele, desapareceram propriedades e bens, que os holandeses
haviam comprometido no negócio das tulipas.
_ A descrição de Mackay desperta controvérsia, e pode ter algo de lenda, mas a
história ilustra bem o terremoto financeiro que o mundo está vivendo.
_ Naquela época, como hoje, o Governo teve que intervir. Contratos podres eram
comprados por 10% do seu valor.
_ A flor de ontem, com sua beleza enganosa, era só o alvo da cobiça dos
homens, companhia inseparável do capital.

181

Teatro

_ Para marcar os 50 anos de teatro de Hiramisa Serra, a Comédia Cearense, de
Haroldo Serra encenará, no Teatro Arena Aldeota, a peça Seria Cômico Se Não
Fosse Trágico, de Friedrich Dürrenmatt.
_ Será sempre aos sábados e domingos, a partir do próximo fim de semana.
Ocasal Hiramisa e Haroldo Serra é um ícone do teatro cearense. Tem
conseguido manter, ao longo de tantos anos, em meio a grandes dificuldades,
um grupo em constante atuação, de forma persistente e dedicada.

SÁB

25.10.2008

Selo verde
_ As recomendações para que as pessoas tenham um comportamento
ecologicamente correto, que compreenda a reciclagem do lixo, evite o
desperdício de água, reduza o consumo de energia e utilize a bicicleta ou o
transporte público, começam a sensibilizar empresas do setor imobiliário.
_ Surgem os primeiros ediffcios verdes, certificados por uma agência
internacional, a Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), uma das
mais acreditadas no mundo. Prédios certificados são mais valorizados e cobram
condomínios menores.
_ Em 4 anos, o número de solicitações de certificação cresceu de 1 para 68.
Cada processo custa US$ 3 mil. A avaliação para concessão do selo passa pela
satisf~alguns requisitos: uso de iluminação natural, materiais renováveis,
reutilização da água, qualidade interna do ambiente, ideias inovadoras.
_ Os prédios certificados, até agora, se situam no Rio e São Paulo. A
certificação tem graduação, conforme o número de pontos obtidos na inspeção.
Quem se habilita a construir o primeiro prédio a ter selo verde em Fortaleza?
Mãos à obra, construtores e incorporadores cearenses!
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Humor literário !li
_ Capa dura, coração mole. Orenomado autor vai a um sebo. Seu livro exposto.
Ele pega um exemplar e espanta-se com a dedicatória. "Ao querido amigo A,
com admiração e carinho," etc. Que ingrato, torrou minhas redondilhas na bacia
das almas. Se pelo menos vivesse uma tormenta financeira, bancarrota, despejo.
Não é o caso. Éo único do primeiro escalão do afeto, que tem lá sua renda, seu
lastro, seu colchão macio de tanto cobre e futuro.
_ Pega de novo o exemplar. Não acredita. "Ao querido amigo A'. Adquire o
volume. "Este é mais salgado, pois tem a dedicatória do autor para seu melhor
amigo", diz o sebista. Humilhação. Vai ao solar do ingrato.
Grandes amigos. Tipo Fernando Sabino/Oto Lara Resende. A. põe a culpa na
quadrilha de falsificadores de autógrafos, na mulher, no fifho viciado, na filha
cleptomaníaca. "Você nunca gostou mesmo das minhas redondilhas", chora o
pobre autor ao terceiro uísque. "Confesse, seja homem". Os dois choram juntos
pela última vez.
_ Nota: o texto pUblicado sob o título Humor Literário não é de minha autoria.
Deixo de registrar os créditos por já não ter a fonte onde os colhi.
Flashes

_ Abandonado: assim está o projeto Vila do Mar (antigo Costa Oeste), que
liga as praias do kartódromo à Barra do Ceará. Saiba mais no Diário do
Nordeste, edição de 19/10/08.
_ Vinte e seis presos desaparecem do maior presídio do Ceará. Bandidos
teriam deixado o IPPS pela porta da frente; entre eles assaltantes e
homicidas. Saiba mais no Diário do Nordeste, edição de 19/09/08.
_O número de estrangeiros chegados ao Ceará pelo aeroporto Pinto Martins
em setembro deste ano é 10,10% menor que no mesmo mês do ano
passado. Que por sua vez é 12,87% abaixo de setembro de 2006. Saiba
mais no Diário do Nordeste, edição de 17/1 O/OSO.
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A frase do dia
_ Que o destino tenha dó de quem tem um sonho só. (Daniel Piza)
Ética
_ Recebi pelo correio exemplar do Código de Ética e Conduta do grupo
empresarial J.Macedo. A iniciativa merece destaque e louvor. Cobra-se dos
políticos e administradores públicos, com razão, comportamento ético e conduta
irrepreensível. Pela natureza das funções que exercem devem ser honestos e
parecerem honestos.
_ Esquece-se que a decência não deve ser exigida apenas de alguns, pela
exposição pública a que estão sujeitos, mas de todos, nos negócios ou
atividades profissionais ~senvolvem. Com frequência os que erguem
o dedo acusador contra as más práticas políticas têm o dedo sujo com a
sonegação, a fraude e a desídia funcional.
_ J. Macedo vem se juntar a outras empresas que estabeleceram normas de
conduta para seu pessoal instituindo padrões de comportamento interno, e
nas relações com o mercado e órgãos do governo. É um passo a mais para a
criação da consciência de que ética é um compromisso de todos e não apenas
uma obrigação de membros do poder público.

SÁB 01.11.2008

A favor do contra
_ OGovernador do Estado do Ceará, com outros três governadores, ingressou
com ação no Supremo Tribunal Federal (STF), arguindo inconstitucionalidade de
lei federal que instituiu o piso salarial para os professores. Ao mesmo tempo,
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declara à imprensa que é a favor do piso.
Dá para entender esse malabarismo político?

DOM_02.11.2008

Nudez
_ Oator Pedro Cardoso desatou uma polêmica ao se opor contra o que
considera um abuso da nudez no cinema e na televisão. Fê-lo em discurso,
antes da exibição do filme de Domingos de Oliveira, Todo Mundo Tem Problemas
Sexuais, durante o Festival do Rio. Sugiro para o manifesto, o título de Toda
Nudez Será Filmada.
_ Oconhecido ator, que não tem nada de moralista, denuncia as implicações
morais e trabalhistas da exigência de nudez para atender o "voyeurismo e
disfunção sexual de diretores e roteiristas que nos impingem essas cenas
macabras". Forte, não? Para ele, a nudez na arte, que foi "uma conquista contra
a repressão sexual, tornou-se apenas um modo de atrair público".
_ Haveria, assim, uma nudez natural, artística, aceitável, dentro de um
determinado contexto narrativo. E outra forçada, pornográfica, destinada a
chamar público ou atender instintos dos que detêm uma posição de força em
relação aos artistas.
_ A banalização da nudez não tem inspiração estética. Reproduz cenas de
prostíbulos, que já abastecem os interessados, via canais especializados da TV a
cabo. Éo nu prostituto, erotismo de balcão.
_ Ouvidos pela jornal Folha de São Paulo, vários diretores e atores se
pronunciaram com entendimentos divergentes sobre a questão.
_ A atriz Cláudia Abreu, que apareceu nua e fez uma cena de sexo com Rodrigo
Santoro, no filme Os Desafinados, apóia a posição de Pedro Cardoso, dizendo ter
passado por uma situação dessas recentemente.
_ Já Lucélia Santos, afirma que "o ator que tem vergonha de ficar nu é por um
problema pessoal. Se como atriz perco a espontaneidade nua, não funciona".
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Bem pagos

_ A revista Forbes publicou a lista dos escritores mais bem pagos em 2007.
Todos são anglófonos.
_ No topo da lista está J. K. Rowling, criadora da série Harry Potter. Ela recebeu
US$ 300 milhões. Já vendeu, desde que lançou o primeiro volume da série, 300
milhões de livros. Osegundo colocado é o americano James Patterson, que
embolsou US$ 50 milhões. Diferentemente de Rowling, que ficou milionária ao
pUblicar sete títulos, Patterson lança dois livros por ano.
_ Em terceiro lugar vem Stephen King, o rei do terror, que faturou US$ 45
milhões.

SEG_03.11.2008

Aí é Ferrim!

_ Quinta-feira última, 30 de outubro, tomei posse no cargo de Presidente de
Honra do Ferroviário Atlético Clube, o time de futebol mais simpático da cidade.
_ Ojornalista Alan Neto disse, em sua coluna no jornal OPovo, que ainda chamo
o Ferrão de Ferrim. É por uma questão de hábito e gosto. Acho o diminutivo mais
carinhoso.
Consultado por alguns amigos da diretoria do clube, aceitei o convite, que
não implica em funções executivas, para colaborar com a experiência e os
conhecimentos adquiridos ao longo da vida, para o sucesso do time pelo qual
torço desde a infância.
_ Ofutebol é um importante fator de mobilização social, cabendo aos clubes
congregar torcedores e familiares, para desenvolver o civismo e a educação
através do esporte.
_ Estimular o amadorismo e as escolinhas de futebol para crianças e
adolescentes, pode ser um bom caminho para isso.
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A frase do dia
_ Ocargo de vice não vale um balde de urina quente, (John Nance Gamer, o
primeiro vice de Franklin D, Roosevell,)

QUI_06, 11,2008

Pesos e medidas
_ Os dirigentes de órgãos ambientais no Ceará, presos pela polícia federal no
curso da Operação Marambaia, receberam tratamento diferenciado de seus
superiores, A presunção de inocência, que em princípio deve ser respeitada
até a decisão da justiça, não é incompatível com o afastamento dos acusados
enquanto durem as investigações,
_ Ogoverno federal afastou os funcionários sob sua jurisdição das chefias
que ocupavam até que se esclareça o caso, Prefeita e Governador optaram
por manter seus representantes à testa das repartições de meio ambiente das
respectivas esferas, Eles não estariam moralmente impedidos de continuar no
comando desses órgãos enquanto estiverem sendo averiguados?

DOM

09,11,2008

Queda
_ Foi mau o desempenho industrial do Ceará no mês de setembro, Oresultado
foi o terceiro pior do Brasil. Em relação ao mês anterior, atrás de nós com -2,6%,
estão apenas Espírito Santo, -3,49%, e Pará,-2,7%,
_ A média nacional cresceu 1,7% e as taxas foram positivas em 7 das 14 regiões
pesquisadas pelo IBGE, Os estados que tiveram melhor desempenho foram
Amazonas com 6,1%, Rio de Janeiro, 4,1% e Rio Grande do Sul, 3,6%,
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SEG_17.11.2008

Templo

o evangelho de domingo nos falou da expulsão dos vendilhões do templo por
Jesus. No mesmo dia, monges ortodoxos, armênios e gregos se engalfinhavam
dentro da igreja, em Jerusalém, que abriga o Santo Sepulcro.
_ Disputavam o direito de participar de uma procissão comemorativa da
descoberta, no século IV, da cruz usada na crucificação d~ Jesus.
_ Dois mil anos anos não foram suficientes para que a liçã~ fosse aprendida.
A frase do dia

omaior inimigo do tédio não é a fuga; é a coragem. (Daniel Piza)

Primeira

o ditado diz que a justiça tarda mas não falta. Para mim, ela acabou de chegar
::- via Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
_ Dá razão ao meu crítico quando afirmava que, no meu Governo, o Ceará não
passava da primeira. De fato, ocupávamos a primeira ... colocação nacional.
_ Os números divulgados pelo IBGE, que constam do estudo Contas Regionais
2006, revelam que naquele ano, o Ceará cresceu 8%, o dobro do Brasil, mais um
recorde de meu período de Governo.
_ Oaumento médio do produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste, na mesma
época, foi de 4,8%. A indústria cearense cresceu 5,3%; em serviços, 6,5%
e agropecuária, 35,5%. Com o 12° maior PIB do País na série 2002-2006, o
Estado apresentou o 15° maior crescimento em volume, 18,5%.Nosso PIB, a
preços de mercado de 2005, é de R$ 47, 223 bilhões.
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~

Os resultados são bons, mas há muito a ser feito, pois somos ainda um Estado
com muitos pobres e grande concentração da riqueza.
_ Nosso PIS per capita, maior apenas que os da Paraíba, Alagoas, Maranhão e
Piauí, é de R$ 5.636, menos da metade da média brasileira e abaixo de 20% do
Distrito Federal.

SEG_24.11.2008

Oposição

_ Leio nos jornais que a bancada de deputados estaduais cearenses do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB) saiu satisfeita da reunião que teve com o
Governador do Estado.
_ Oencontro se deu após o Partido declarar-se oposição à atual administração
do Ceará, embora tenha no atual secretariado dois membros seus.
_ Afinal, o PSDB é ou não oposição?
_ Será que o gomismo fez escola? Fazia oposição a mim, mas estava dentro do
Governo. Ecomo estava ...
A frase do dia

_ Um povo que não tem quem lhe fale perde o hábito de ouvir. (Rui Barbosa)
Matemática

_ Análise do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDES), que leva
em conta as notas de Português e Matemática, mais a taxa de aprovação dos
alunos, revelou que o desempenho em Matemática, dos alunos da 4a série, foi o
melhor em uma década.
_ Todos os estados apresentaram melhores resultados em Matemática, mas em
algumas situações o crescimento foi mais expressivo.
Éo caso do Ceará, cuja nota, entre 2005 e 2007, passou de 3,8 para 4,6, um
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incremento de 24%, abaixo apenas do Piauí, Que cresceu 27%.
Écerto que a nota obtida está longe do ideal, mas o resultado é animador.

QUA_26.11.2008

Resultados positivos
_ Uma mentira, quando repetida mil vezes, pode, aos incautos, ludir com a
feição da verdade. Mas uma verdade, se repetida outras tantas vezes, se faz
ainda maior. Principalmente, quando confirmada pelos fatos. É o que me ocorre
ôiIer agora, com o eStDÔO Contas Regionais 2üüô, DO Instituto 'Orâs\\eim De
Geografia e Estatística.
_ Nem foi preciso que se passasse tanto tempo assim para que os fatos
demonstrassem a celeridade com que o Ceará cresceu durante o período em
que estivemos à frente do Governo do Estado: segundo o IBGE, no ano de 2006,
último de meu governo, quando fechamos o ciclo estratégico da nossa gestão, o
Estado do Ceará cresceu 8% - o dobro do crescimento médio do País. Mais um
recorde alcançado pela nossa administração.
_ Oestudo afirma ainda que o aumento médio do Produto Interno Bruto
(PIB) da região Nordeste foi da ordem de 4,8%, bem abaixo do desempenho
cearense. Naquele período, enquanto a nossa indústria crescia 5,3%, os serviços
obtiveram 6,5%. Nosso maior desempenho, contudo, foi no desenvolvimento
da agropecuária, onde foram registrados sucessivos recordes na produção de
grãos, favorecendo a marca notável de 35,5% de crescimento para todo o setor.
_ Os resultados são bons para o Ceará e servirão, com certeza, de parâmetro
para as avaliações futuras sobre os rumos dados à boa herança que deixamos
ao povo cearense. _ Mas há muito a ser feito, pois somos ainda um Estado com
muitos pobres e grande concentração da riqueza.Todos lembram as condições
em que recebemos o Estado e as dificuldades que tivemos que enfrentar,
sobretudo nos dois primeiros anos de governo, para honrar compromissos
elementares.
_ Com austeridade, conseguimos equilibrar as contas públicas e recuperar a
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capacidade de endividamento do estado, buscando novas oportunidades para o
crescimento do Ceará e a melhoria nas condições de vida do povo.
_ Oque nos contam os resultados, agora consolidados pelo estudo Contas
Regionais, do IBGE, é que aqueles foram anos céleres, de um Ceará
administrado com dinamismo e seriedade.
(Artigo publicado na Editaria de Opinião do Diário do Nordeste, na terça-feira,

25/11.

DOM_30.11.2008

Medidas Provisórias

_ Há um debate que não cessa. Refiro-me às Medidas Provisórias (MPs),
instrumento legislativo nascido na Constituição de 1988. Discute-se sua
oportunidade, cabimento, tramitação, abuso de emprego e conveniência de sua
adoção. Ações na Justiça, protestos no Legislativo, de quem se sente usurpado
em suas funções, já produziram alterações no rito processual e impuseram
algum freio à voracidade do Executivo.
_ Oassunto está na ordem do dia, pelo fato de o Senador Garibaldi Alves,
Presidente do Senado Federal (SF), haver devolvido uma ao Executivo, a que
tratava da anistia às entidades filantrópicas; e a Câmara dos Deputados (CO) ter
aprovado Projeto de Lei (PL) que altera a forma de apreciação pelo parlamento.
_ A matéria requer exame isento e desapaixonado. A maior defensora das
Medidas Provisórias é a oposição, quando Chega ao Governo. Os Presidentes
argumentam que sem elas não governam, face à exigência de medidas prontas e
eficazes, diante das eXigências complexas da moderna administração.
_ Então, há algo errado na crítica e na defesa do instrumento. Uma parte da
culpa é do Congresso Nacional (CN). Por que não delibera, aprovando a medida
proposta, na íntegra, modificando-a ou rejeitando-a, em lugar de paralisar o
Legislativo, por falta de decisão que leva inevitavelmente ao trancamento da pauta?
_ A resposta está na influência tentacular do executivo sobre o Congresso, e
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na apatia do parlamento, vítima da inércia, fruto da fragmentação partidária,
que dificulta a formação de consensos e da ausência de líderes naturais,
qualificados, para impor um ritmo aceitável ao processo legislativo.

Economia
_ Do jornal Diário do Nordeste, edição de 29/11/08, manchete de primeira
página:
"Saldo médio - CE supera o país em criação de empresas. Números do Estado
superam também o percentual médio alcançado na Região Nordeste".
_ OCeará registrou, entre 2000 e 2006, taxa média de criação de empresas
pessoal assalariado de 22,2% contra taxa média de unidades extintas de 15,5%.
O saldo positivo é de 6,7%.
_ OEstado tem média superior à do País e à do Nordeste. Somente Maranhão
e Rio Grande do Norte, no Nordeste, registram, no período analisado, números
superiores aos nossos.
Que marcha era essa em que andávamos?

QUA_03.12.2008

Nome
_ OMSI-Fiamma Tricolore, sucessor do Partido fascista italiano, está
premiando com E$ 1.500 aos pais que colocarem nos filhos os nomes de
Benito e Rachele.
_ A iniciativa visa preservar os nomes do ditador Benito Mussolini - e sua
esposa Rachele - do desaparecimento. E, ao mesmo tempo, rememorar as
raízes do Movimento.
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_o prêmio será oferecido aos moradores da região pobre da Basilicata, no
sul da Itália.

SEG

08.12.2008

Degradação
_ Ontem à noite, domingo, 7 de dezembro, entre 19h30 e 20 horas, ao me
deslocar para a Praça do Ferreira, com o objetivo de assistir ao show do
lançamento do CO do Ricardo Alcântara, fui surpreendido com um mega
cúngestl'únêi'fITelita de [nflTs'ita em tama da Ca(edra( MetropoMal1a de Forta(ela.
_ Otráfego não fluía de modo algum. E muitos veículos estacionavam, em fila
dupla, obstruíndo completamente a circulação.
_ Só consegui chegar ao destino depois dE) muitas voltas, para escapar da
enorme confusão que imobilizou ônibus e automóveis.
_ Enquanto aguardava o início do espetácUlo, dei um passeio na citada Praça
para admirar a decoração natalina.
_ Fiquei chocado com a imundície reinante e a degradação daquele tradicional
espaço urbano, coração histórico de Fortaleza.
_ Se a nossa Prefeita der uma voltinha, de surpresa, ali, tenho certeza que irá se
sensibilizar com a situação. E dará um jeitc) de melhorar o ambiente.
Concurso
_ Em sua apreciada coluna, o jornalista Egídio Serpa estranha a contratação,
sem licitação, da Fundação Universidade de Brasíla (será aquela cujo tamanho e
abundância de irregularidades derrubaram o Reitor e seu Vice?), pela Secretaria
de Segurança do Ceará, para organizar e rEmlizar concurso para recrutamento de
policiais militares.
_ Indaga o colunista se não há, aqui, institLlições habilitadas para a tarefa. Claro
que há.
_ Aliás, o atual Governo abusa da terceirizélção, sem a devida licitação, como
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determina a lei, de atividades do Estado, inclusive via fundações universitárias.
_ Tem secretaria que terceiriza tudo, burlando a lei, para contratar sem licitar.
Sala de Leitura

_ Viagens aéreas frequentes, em decorrência de obrigações funcionais, levaramme a considerar o avião um excelente local para a leitura. Desde que os vizinhos
respeitem sua opção.
_ Em recentes viagens que empreendi às cidades ~e São Paulo, Brasília e ao Rio
de Janeiro, li dois livros, os quais recomendo aos !interessados. São eles:
A Revolução de Gutenberg - John Man. Edições Ediouro.
Conta a história de um gênio e da revolução que mudaram o mundo.
Cemitério dos Vivos - Lima Barreto. Editora Planeta.
Devo este desempenho à tranquilidade dos voos e ao silêncio dos vizinhos.
Único

_ Segundo a imprensa, a senadora cearense Patrícia Saboia (PDT-CE) pensa
como eu, ao denunciar o déficit democrático que reina entre nós.
_ Instala-se, no Ceará, um monopólio político que elimina a oposição e suprime
o debate. Oobjetivo é a unanimidade acrítica, que oculta erros e falhas do
Governo local.
_ Éa marcha da arrogância que empurra a formação de um Partido Único, o
PUN, sigla que tomo por empréstimo ao jornalista Reinaldo Azevedo.
_ Quando a oposição falou e foi ouvida, deu-se um basta à farra dos voos
internacionais, em aviões fretados.
_ Até evitou-se a afronta da reforma suntuosa do Palácio da Abolição, cujo
projeto desrespeitava parecer de órgão técnico do Governo, responsável pelo
patrimônio histórico estadual.

DOM_14.12.2008
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Precursor
_ Antes que o computador se tornasse ítem imprescindível em escritórios de
empresas e órgãos públicos, convertendo-se em inevitável instrumento de
trabalho para escritores e acadêmicos, o argentino Julio Cortazar lançava o que
chamou de livro-almanaque, espécie de precursor do blog,
_ Oprimeiro, em dois pequenos volumes, se chamava A Volta ao Dia em 80
Mundos, Nele, o autor fala de coisas heterogêneas, suas paixões, jazz, boxe,
artes plásticas, surrealismo e as viagens de seu xará, Júlio Verne,
_ Osegundo, OÚltimo Round, título que se refere ao boxe, marca o fim do
projeto de livros caleidoscópicos, apenas dois, que, somados, reúnem quase mil
páginas,
_ Há quarenta anos, um escritor talentoso e original despontava como um
blogueiro, nos padrões de hoje,
_ Os dois títulos acabam de ser lançados no mercado pela editora Civilização
Brasileira,
Reflexão para o domingo
_ Irmãos: estai sempre alegres! Rezai sem cessar, Dai graças em todas as
circunstâncias, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus
Cristo, Não apagueis o espírito! (frecho da primeira carta de São Paulo aos
Tessalonicenses) ,
Licitação
_ Ojornalista Egídio Serpa, em sua coluna no jornal Diário do Nordeste,
chamou atenção para licitação em curso, no Governo do Estado do Ceará,
com a finalidade de adquirir 250 câmaras de vigilância,
_ Para ele, o fato de haver se habilitado apenas um concorrente e as
exigências do edital afastarem outros interessados, com grande experiência
na matéria, causa muita estranheza,
_ Seria, segundo insatisfeitos, cujas opiniões ele transcreve, falta de
transparência e de ética, Compra direta, menos licitação,
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_ Dias depois, o Tribunal de Contas do Estado mandou sustar a referida
licitação, demandando informações adicionais para análise e tomada de
decisão.
_ Mais alguns dias e o Governo cancelou o concurso.
Toda licitação, que pelas exigências do edital só possam ter um vencedor,
isto é, está dirigida, é em princípio suspeita. Requer exame acurado. Assim
como as que são vencidas por falta de outros competidores ou mediante
desclassificação de todos demais concorrentes.
_ No atual Governo tem ocorrido muitas situaçõ'ts dessas, a partir da
aquisição das Hilux, para o Programa Ronda dJOuarteirão.
São licitações dirigidas, poucas barradas. Ojornalista Egídio Serpa, ao
denunciá-Ias, já impediu algumas.

SEG_15.12.2008

Refinaria Já
Na democracia, se a alternância de poder é a garantia de que serão cumpridos
compromissos eleitorais, a descontinuidade administrativa é sua vulnerabilidade.
Oequilíbrio necessário ao progresso depende de ambas, mudança e continuidade
em proporções definidas por cada circunstância. Os bons resultados obtidos pelo
Ceará nas duas últimas décadas talvez possam em boa parte ser explicados sob
este aspecto promissor: seus governadores, de acordo com as circunstâncias e o
estilo pessoal de cada um, tomaram a mesma direção.
Foram quatro governadores nos últimos 21 anos que, observadas sob
perspectiva, mantiveram uma linha comum na ação, em conformidade com
princípios básicos e visão estratégica muito semelhantes. Isto vale também
para o governo atual, apesar do esforço que faz para sobrepor uma marca de
singularidade que ainda está, a meio caminho do mandato, longe de imprimir.
_ Mudar simplesmente o nome dos programas herdados do meu governo é
tentativa vã de dar feição nova ao já existente. Não há nada de novo sob o sol do
Ceará. Agora, vemos sob nova ameaça uma das principais bandeiras do estado,
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pela qual nos pautamos, meus antecessores e eu, e faz bem o governador atual
em proclamar seu empenho pela garantia desta conquista. Trata-se da instalação
de uma refinaria de petróleo na base estrutural do complexo portuário do
Pecém. Após anos de luta, vimos, recentemente, o presidente Lula e a Petrobras
assumirem compromisso definitivo com esta realização.
_ Precisamos, todos que lutam pelos interesses do povo cearense, nos manter
mobilizados em favor desta causa, agora, quando assistimos a declarações
de importantes membros do governo federal no sentido de um adiamento sine
die da obra. Como presidente local do PR, tenho solicitado aos deputados
federais cearenses do nosso partido o máximo empenho para que o Ceará
não se veja novamente prejudicada por manobras administrativas que geram
incertezas e colocam em risco o êxito em metas fundamentais para o nosso
desenvolvimento. A refinaria é uma causa de todos.
(Artigo publicado no jornal Diário do Nordeste, domingo, 14/12/08).
Peneiras
_ Abordado por um homem que queria lhe contar algo, Sócrates indagou se
a informação passara pelas três peneiras: a da verdade, a da bondade e a
da utilidade.
_ Se o que vais dizer não é verdadeiro, não é bom, e não é útil, guarda a
informação para ti mesmo, teria dito o filósofo.

QUA_17.12.2008

Piso
_ A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pela maioria de seus deputados,
pisou no piso (salarial) dos professores, seguindo as pisadas do Governador.
_ O Líder do Governo na Casa, deputado Nelson Martins (PT-CE), foi premiado
com uma chuva de impressos, reproduzindo notas de reais, arremessadas das
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galerias por professores indignados.
_ Está previsto para hoje o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da
ação impetrada por cinco governadores, entre eles o do Ceará, aliás, o único do
Nordeste a fazê-lo.
_ Será que o STF irá também pisar no piso?

SEX_19.12.2008

Canal da Integração
_ OCanal que irá ligar o açude Castanhão para transportar água para Fortaleza e
o Complexo Industrial Portuário de Pecém, no Ceará, teve as obras iniciadas na
administração do Governador Beni Veras.
_ Quando assumi o Governo do Estado, a obra estava bem no início e
praticamente paralisada. Determinei sua retomada, deixando totalmente
concluído o trecho 1. Eprontos 65% dos trechos 2 e 3.
_ Oatual Governo, além de mudar o nome do Canal, hábito seu em relação à
obras e programas que datam do meu período, deu continuidade aos trabalhos,
o que é muito bom. E anuncia, agora, a conclusão dos dois trechos.

SEG_22.12.2008

Veja nota da revista Veja
_ Papai Noel da caatinga: Há um ano, o governador do Ceará, Cid Gomes,
dispensou uma licitação de compra de livros didáticos para fechar um contrato
de 7,5 milhões de reais com a editora Aprender. A empresa é ligada a Edgar
Unhares, que preside o Conselho de Educação do Ceará e foi assessor de Cid
Gomes quando o político era prefeito de Sobral. OTribunal de Contas do estado
considerou que a operação fora irregular e só não mandou cancelá-Ia porque
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isso deixaria os alunos sem livros no meio do ano letivo. Na semana passada,
Cid mostrou que não está nem aí para o tribunal. Dispensou outra licitação, desta
vez de 5,8 milhões de reais, para comprar mais livros da editora Aprender.
A frase do dia
_ Quem não reconhece virtude no adversário está pronto para ser derrotado por
si mesmo. (Daniel Piza)
Descontrole
_ Em solenidade no Palácio Iracema, sede do Governo do Estado do Ceará,
para assinatura da ordem de serviço da rede de internet banda larga, o
Governador se incomodou com o fato de o Presidente da Empresa de
Tecnologia da Informação do Ceará (HICE) considerar-se o autor da ideia.
_ Inconformado com a condição de patrocinador do projeto, concebido pelo
professor, diante de uma plateia estarrecida, se considerou reduzido, pelo
mesmo, à condição de cocô de cavalo ...

QUA_24.12.2008

Mensagem

oevangelho do 4° domingo do advento, narrado por Lucas, relata como o anjo
Gabriel comunicou à Maria a vinda do Messias, por seu intermédio, enviado pelo
Pai para salvar a humanidade.
_ Se não temos o privilégio singular de Maria, precisamos perceber os sinais de
seu renascimento na constância das cenas simples, e fortes, do cotidiano, que
devem nos despertar para a importância da mensagem que nos deixou.
_ Éo anjo disfarçado que escandaliza a banalidade, para chamar-nos atenção,
quando estampa a face de Cristo no rostinho sujo do menino de rua, na face
desfigurada do agonizante, no choro forte com que o recém-nascido saúda a
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vida, no desalento dos desempregados, na euforia dos vitoriosos, na ansiedade
das competições profissionais, na resignação com os insucessos, no amor
das mães, nos desacordos das partilhas, no perdão dos recalcitrantes, no
convivia harmônico com os desiguais, na pregação da paz, na resistência aos
desmandos, na persistência dos retos, na tolerância com os intolerantes, na
compreensão para com os incompreendidos, na paciência com os impacientes,
na concórdia com os que discordam, na pacificação dos rebeldes ... e em tantas
outras situações que cada um identifica e vive no seu dia-a-dia. Em desvelá-lo,
está a beleza da vida cristã.
Baú
_ O programa Baú Literário, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante, no Ceará, incentiva a prática da leitura entre jovens e
adultos das diversas localidades do município.
_ São seis baús, cada um com um acervo diferente, levados às escolas, praças,
comunidades, repartições públicas municipais, por jovens agentes de leitura,
envolvendo 3.500 alunos e 97 professores.
_ Omunicípio alcançou um dos melhores resultados do Estado por ocasião da
aplicação das provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica
(SPAECE).
Zen
_ Nasce um movimento, ainda pequeno, o s/ow b/og, nome inspirado na prática
do s/ow food, que promove a comida local, orgânica, sazonal, em oposição ao
fast food que destruiria hábitos alimentares saudáveis.
_ Os/ow blog prega uma espécie de blog zen, escrito sem pressa,
despreocupado com o imediatismo, o consumo ocasional, sem ser movido por
notícias.
_ Para Bárbara Ganley (The New BGB/ogging) , s/ow b/ogging é "ficar em silêncio
por alguns minutos antes de escrever e jamais escrever a primeira coisa que lhe
vem à cabeça".
_ Um Manifesto S/ow B/og escrito em 2006, por Todd Sieling, consultor de
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tecnologia de Vancouver, Colúmbia Britânica, apresentou os princípios do
movimento. Oslow blog é a rejeição do imediatismo, escreveu. Sieling não anda
mais escrevendo devido à falta de leitores ...
_ Dicas do movimento slow blogging:
1- Slow blogging é a rejeição do imediatismo.
2- Slow blogging prova que nem tudo que merece ser lido é escrito às pressas.
3- Slow blagging é meditação.
4- Blogs de notícias são como restaurantes de tast foad.
5- Fique em silêncio por alguns minutos antes de escrever.
6- Não escreva a primeira coisa que lhe vem à cabeça.
7- Inclua posts uma ou duas vezes por semana, mas, se precisar ficar um mês
sem escrever, faça-o.
_ E aí, depois do que leu, você acha que eu sou slow ou tast blogger? Dá para
ser slow na internet, que é essencialmente tast?
Duas frases
A propósito da crise econômica mundial:
1- Estamos numa enrascada profunda. Sair desta vai exigir muita criatividade, e
talvez alguma sorte também. (Paul Volcker, Prêmio Nobel de Economia).
2- Quem não conhece um nó não saberá desatá-lo. Ea incerteza em que nos
encontramos efetivamente está a indicar a existência de um nó.
(Aristóteles, na Metafísica)
A frase do dia
_ Não está pronto para vencer o que não admite perder.

2 o1

TER_30.12.2008

Paradoxo
_ Ofamoso arquiteto alemão Mies Van der Rohe cunhou a frase fundamental do
minimalismo: Less is More.
Agora, digo a propósito da passagem do ano: neste caso, More is Less.
f

SEX_09.01.2009

Velhos
_ A imprensa portuguesa informa que idosos começam a ser abandonados
nas urgências hospitalares. Famílias se desfazem, de forma cruel, de velhos
indefesos, de quem já não podem ou não querem cuidar.
_ Fazem aos velhos agora o que há tempo se fazia às crianças, depositadas em
portas de residências ou, segundo costume antigo, nas rodas das Misericórdias.
_ Ojornalista João Pereira Coutinho, em artigo na revista Única, edição de
03/01/09, que circula junto com o jornal OExpresso, deplora a prática desumana
lembrando a ironia de Swift, que propôs assar as crianças para saciar a fome
que devastou a Irlanda, no século XVIII.
União Europeia
A presidência da União Europeia (UE), nos próximos seis meses, cabe à
República Checa. O presidente deverá ser o primeiro ministro daquele país.
Acontece que o Governo está enfraquecido, tem apenas um voto de maioria no
parlamento. Há, portanto, forte instabilidade política.
_ Depende muito da liderança do presidente Václav Klaus, que tem poucas
atribuições institucionais, mas forte protagonismo político.
_ Para agravar mais a situação, o presidente é um eurocético, isto é, faz fortes

202

objeções à União Europeia, tal como está constituída, particularmente à unidade
monetária,
_ Este não é certamente o melhor cenário político para se lidar com a grave crise
econômica que vive a Europa,

SÁB

10,01,2009

Informação
_ Julgo natural que a maioria parlamentar que apóie um Governo eleja o
presidente do Legislativo e defenda as ações do Executivo a que deve dar
sustentação,
_ Considero inaceitável é que essa mesma maioria cerceie o debate das matérias
em apreciação e impeça à minoria acesso às informações que lhe interesse
conhecer.
Infelizmente, é o que vem acontecendo no Ceará, As mensagens encaminhadas
pelo Executivo são aprovadas às pressas, com o emprego de manobras
regimentais asseguradas pela bancada situacionista, impedindo seu
conhecimento e discussão, Oprocedimento sugere que há, no mérito, algo que
não deva ser percebido ou revelado,
_ Quando os deputados deixam de ter direito à informação sobre atos do
Governo, suprime-se uma das prerrogativas do parlamento, o poder de fiscalizar
o Executivo, A Assembleia Legislativa, pela maioria de seus membros, recusa
qualquer pedido de informação sobre procedimentos do Governo,
_ Um que passou, por descuido dos governistas, pôs a descoberto a farra aérea
internacional, tendo a indignação popular determinado sua interrupção, Situação
bem diversa ocorreu durante meu Governo, quando essas solicitações eram
aprovadas às centenas por ano,
_ Daí em diante, não se aprovou mais nenhum requerimento de informações
dirigido ao Executivo,
Ojornalista Fábio Campos, escrevendo sobre o assunto há algum tempo,
afirmou que a sonegação de informações, por parte do Governo, sugere, de
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imediato, a existência de irregularidades a esconder.
_ Por ocasião da votação da proposta de reforma da Constituição estadual, o
deputado Nelson Martins (PT-CE), líder do Governo, tentou suprimir do texto
atual o dispositivo que considera crime de responsabilidade dos secretários
de estado, a falta de resposta aos pedidos de informação formulados pelos
deputados. Felizmente, a iniciativa não prosperou.
_ Os deputados Adahil Barreto (PR-CE) e Heitor Férrer (PDT-CE) têm denunciado
pela imprensa essa situação antidemocrática repeti1as vezes.
Informação 11

j

_ Odireito de qualquer cidadão à informação sobre atos do Governo é uma
garantia assegurada pela Constituição brasileira. Portanto, qualquer dispositivo
que conste de regimento ou lei frustrando este direito é inconstitucional.
Se o acesso à informação governamental é, segundo a Constituição, direito de
todos, que dirá de parlamentares, que têm por dever a obrigação de conhecê-Ia?
Assim, qualquer pretexto invocado para negar a solicitação do deputado é, de
saída, inconstitucional.
_ Os parlamentares federais, por exemplo, gozam de ampla liberdade para obter
informações do Governo, sem enfrentarem qualquer embaraço para tanto. Muito
diferente do que acontece no plano estadual.
_ OGoverno Federal cogita enviar projeto de lei ao Congresso Nacional (CN)
regulamentando dispositivo constitucional que garante ao cidadão a obtenção de
informações do Executivo, inclusive estabelecendo prazo para seu fornecimento.

QUA_21.01.2009

Marrocos
_ Durante uma semana, em companhia da Maria Beatriz, estive no Marrocos como
turista. Todo o estereótipo, mentalmente construído sobre o país, veio abaixo.
A temperatura nos diversos sítios onde estivemos era baixa, aquém de 10
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graus. Choveu, e o solo por onde andei estava molhado e coberto por um tapete
verde, salpicado por pequenas flores amarelas. Muitas montanhas estavam
cobertas de neve. Disseram-me que este ano choveu como há trinta anos não
acontecia.
_ Entrando por Casablanca, percorremos cerca de 1000 kilômetros para
visitarmos as chamadas cidades imperiais, Rabat, a capital, Meknés, Fez e
Marrakesh. Sim, cheguei até ali, mas não estive para lá de Marrakesh ...
_ Toda impressão sobre um país, a partir do turismo feito em excursões
padronizadas, é superficial, e, com frequência, equivocada. Arrisco avançar
que o País é simpático, bonito, muito ocidentalizado,francófono, politicamente
organizado, com uma monarquia parlamentar e imprensa livre.
_ As mulheres são respeitadas, muitas comportam-se e vestem-se à maneira
ocidental, têm presença na política e na administração. Há, inclusive, ministras
no Governo. A Rainha, sem vínculos dinásticos, é filha de um professor de Liceu,
formada em engenharia da computação, o que contribui para dar ao Marrocos a
fisionomia de um Estado moderno.
_ Andamos por boas rodovias, algumas autoestradas, onde se pagava pedágio.
Não fomos ao sul do País, que é a parte mais pobre, onde o deserto avança 7
kilômetros por ano (segunda o guia).
_ A população do Marrocos é muito jovem (45% tem 15 anos ou menos de
idade). Ainda há muita pobreza e desemprego.
_ Sem gás e sem petróleo, diferente de outros coirmãos árabes, o Marrocos tem
uma economia muito apoiada no turismo e na agricultura. Esta última, responde
por cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
_ OGoverno tem metas sociais e econômicas bem definidas. Uma delas, prevê
atingir o número de 10 milhões de turistas em 2010. Para tanto, há muitas obras
de infra estrutura em andamento.
_ É um belo país, onde há muito o que ver em termos culturais, arquitetônicos e
paisagísticos.
Marrocos 11
_ Casablanca é uma grande metrópole, com mais de 5,0 milhões de habitantes,
e um trânsito caótico que, no entanto, funciona.
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_ Do ponto de vista turístico, pouco nos é mostrado. Ofoco está dirigido para
as antigas cidades imperiais. Odestaque vai para uma mesquita de construção
recente, a Hassan li, que rivaliza em tamanho com a de Meca.
_ Assemelha-se, de modo geral. a qualquer grande cidade ocidental. Foi a Casa
Branca dos Portugueses, a Casablanca dos espanhóis, e depois dos franceses,
a influência européia mais presente no País. Éo grande centro econômico do
Marrocos.
_ Tornou-se conhecida e um tanto mítica, como um centro de espionagem
durante a Segunda Guerra Mundial, além de ter sedia~o, neste período, uma
conferência que reuniu Churchill e Roosevelt. Não eJquecer que algumas das
maiores batalhas travadas entre os alemães e os aliados tiveram por palco o
norte da África.
Ofilme, que se tornou cuJt, Casablanca, com Humprhey Bogart e lngrid
Bergman, ajudou a divulgá-Ia no mundo, construindo uma imagem romântica em
torno dela. No pouco tempo em que permanecemos na cidade, busquei vestígios
do filme, tendo o porteiro do hotel me falado de um certo Rick Café, que fiquei
de visitar no meu retorno da excursão.
_ Desisti da ideia após o guia me ter dito que ali nada havia de interessante, e que
a película fora filmada inteiramente nos estúdios de Hollywood. De Casablanca
mesmo, só havia o nome. Foi um choque e uma decepção para mim. Gostaria de
confirmar a informação com algum cinéfilo, conhecedor do assunto.
_ A realidade chegou pela palavra burocrática do guia, que desfez, em minutos,
um sonho de anos.

QUI_22.01.2009

Pranto
_ Alcançou-me em Lisboa a notícia da morte do Dr. Juraci Magalhães.
_ Administrador operoso, deixou importante acervo de obras em Fortaleza, cuja
prefeitura ocupou por três vezes.
_ Caracterizou-se por usar, no embate com adversários, metáforas recheadas de
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humor, às vezes irônicas, que terminaram por lhe definir um estilo muito pessoal
de comunicação.
_ Foi um político muito popular, que conseguia, inclusive, tomar vantagem
política o defeito que os oponentes lhe atribuíam.
_ Considero demonstração de grande fortaleza interior, a maneira altiva como
enfrentou a doença grave que o acometeu, quando de um de seus mandatos à
frente da prefeitura.
_ Durante os dois anos que governei o Estado do Ceará, com ele na prefeitura,
mantivemos excelente relacionamento, que removeu incompreensões herdadas
de meus antecessores.
_ Votos de pesar para Dona Zenaide e família.

QUI_29.01.2009

Fé

_ Oateísmo não é um fenômeno novo. Muitos, no passado, negaram,
veementemente, a existência de Deus, e se declararam ateus ferrenhos.
_ A novidade é o ateísmo militante, que faz proselistimo, liderado por cientistas
de renome, que têm escrito livros recentes, com grande divulgação na mídia.
_ Agora mesmo, há um surto propagandístico, empreendido por entidades
comprometidas com a causa, que já chegou aos autocarros. Em Londres,
circulam alguns ostentando, em destaque, o texto: Deus provavelmente não
existe. Por isso, pare de se preocupar e aproveite a vida.
_ Os defensores da proposta consideram-na resposta a uma iniciativa cristã,
que ameaçava os não crentes com o inferno. Recursos é o que parece não faltar
aos ateístas ingleses, que reuniram, através da Associação Humanista Britânica,
150.000,00 euros para custear a campanha. Só o biólogo Richard Dawkins,
autor do livro A Desilusão de Deus, concorreu com 5.000,00 euros.
_ Uma entidade, a Christian Voice, apresentou protesto formal, considerando que
a campanha viola o código de publicidade britânico, em matéria de veracidade ou
de factualidade.
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_ Será espantoso que a autoridade responsável pela ética publicitária tenha que
se pronunciar sobre a existência de Deus.

Fé 11
_ A campanha, nos moldes de Londres, já chegou à Espanha, ameaçando
desembarcar em Lisboa.
_ A resposta não tardou. Deus existe, ou não, conforme o autocarro que se
tome ...
_ A organização católica E-Christians, colocou em autocarros, que partem da
zona central de Madri, a frase de Gandhi: Quando todos te abandonam Deus
fica ao teu lado. Orepresentante da entidade responsável pela divulgação da
mensagem, diz que não se trata de uma guerra contra os ateus, mas sim de
demonstrar que não há identificação com uma única confissão religiosa.
OCardeal de Madri, em homilia, declarou que, "como católicos, amamos
todos os homens, incluindo os que dizem não acreditar em Deus".
_ Ofato de uma campanha ateísta ganhar as ruas, incitando as pessoas a não
acreditar em Deus, aproveitar a vida, livre de preocupações metafísicas, e adotar
uma atitude hedônica de gozo da felicidade de circunstâncias, revela a face nova
de um dilema que acompanha o homem desde sempre. Ergue-se uma frente de
contestação, não a uma religião, mas a todas religiões teístas.
As disputas motivadas por questões religiosas, e que têm levado a humanidade
a grandes tragédias, ganham, agora, um aspecto diferente. A questão levada ao
debate público nas ruas, é sobre crer ou não crer. Não se trata de proselitismo de
um determinado credo.
_ A impressão que fica é de que os modernos ateus emprestam à sua militância
uma espécie de caráter missionário, empenham-se como novos cruzados neo
iluministas, a braços com uma ação civilizadora da humanidade. Como se
descrer fosse algo fundamental para a vida do homem.
_ Afinal, em que creem os que não creem?
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_ Crer, ou deixar de crer, não é uma questão de opção pelo autocarro que se
toma. Tudo depende do sentido em que se caminha na estrada de Damasco.
Fé li!
_ A propósito do ateísmo, e mesmo do neopaganismo, que parece estar a
avançar na sociedade moderna, o professor universitário João César das Neves
vem de escrever artigo no jornal Diário de Notícias sobre fé e razão, apoiado
na obra de Hillaire Belloc (1870-1953), Survivals and New Arrivals. The Old and
New Enemies of the Catholic Church, de 1929, reeditado pela Tan Books, em
1992.
_ No livro, é feita uma análise dos três adversários da fé católica nos idos de
1929. O nazismo ( e o fascismo/, o antic!ericalismo, maçon ou libera!, e o
agnosticismo superficial da autodeterminada "mente moderna". Oarticulista
se fixa na análise do que chama de neopaganismo avassalador, centrado no
combate à família e à vida humana, antevisto por Belloc.
_ No cerne do debate atual estariam, portanto, temas de grande atualidade, a
família, o aborto, a eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo gênero.
_ Odilema entre a crença e a descrença, a existência ou não de Deus, não se
resolve, porque nenhum dos lados envolvidos na discussão, consegue provas
irrefutáveis que comprovem sua opinião. Os que acreditam, sustentam-se na fé,
que dispensa prova material. Os que não creem, apoiam-se na ciência, mas não
são conclusivos.
_ Reparem que mesmo os novos ateus, na sua pregação, são cautelosos
quando dizem: Deus provavelmente não existe ...
_ Da liberdade de crer faz parte integrante a de não crer, como sombra dela.
É o lugar da liberdade não apenas de pensar, mas de humanamente respirar e
existir, escreveu Eduardo Lourenço, no prefácio ao livro Causas da Decadência
dos Povos Peninsulares nos Três Últimos Séculos de Antero de Quental, Tinta da
China, Lisboa 2008.
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SEG_02.02.2009

Dívidas
_ Um desses economistas nobelizados, cujo nome não me recordo, afirmou,
segundo li nos jornais, que a grande mudança na economia mundial deveria
ser o desendividamento, dos governos, das empresa~e das famílias. Omundo
estaria envenenado por uma gigantesca dívida, que }fava a movimentação da
economia.
_ Em Portugal, o sobreendividamento a nível pessoal sobe e preocupa. Uma
entidade, a Associação de Defesa do Consumidor (DECO), que tem um setor, o
Gabinete de Apoio ao Sobreendividado (GAS), auxilia as pessoas em dificuldaDe
para pagar empréstimos junto aos bancos.
Em 2008, foram atendidas 2.034 famílias nessa situação, 3% a mais que no
ano anterior. Os casos de sobreendividamento devem-se, principalmente, aos
três "ds": desemprego, doença, divórcio, que respondem por mais de 80%
dos casos. Oencarecimento do crédito já começa a aparecer como fator de
inadimplência.
_ Ofenômeno está associado à expansão desmedida do crédito.
A Associação só se ocupa de casos de consumidores de boa fé, com
manifesta impossibilidade de cumprir os compromissos assumidos.
_ Pelo que sei, o endividamento de muitos brasileiros já está a justificar a criação
de uma entidade que ajude os excessivamente endividados.

QUA_04.02.2009

Maranguapinho
_ Há poucos meses, o governo do Estado do Ceará lançou, com o espalhafato
publicitário que o caracteriza, o projeto de revitalização do rio Maranguapinho e
requalificação urbana de suas margens.
_ Parecia coisa nova. Mais uma vez, não era.
Trata-se de importante projeto ambiental e social, iniciado no meu governo,
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em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF). Visa o reassentamento de
famílias residentes em áreas de risco, às margens do rio e adjacências das
favelas do Capim e Alto do Bode.
_ Oprojeto inclui ainda urbanização com implantação de áreas de lazer e esporte,
limpeza do rio e dos canais do Conjunto Ceará e sangradouro do Genibaú.
_ A continuidade administrativa traz o progresso e o desenvolvimento.

SÁB

07.02.2009

Medicina
_ Jean Bernard, grande clínico e professor francês, ao discorrer sobre o futuro
da medicina e os riscos da profissão, vaticinou que a ciência médica moderna se
fundamentaria na prevenção e na predição.
_ As vacinas, os hábitos saudáveis, a alimentação equilibrada, os exames
médicos periódicos são instrumentos em vigor capazes de assegurar vida longa
e com qualidade.
_ A predição começa a ganhar espaço, na medida em que se amplia o
conhecimento genético e se conhece a predisposição dos indivíduos para
desenvolver, mais tarde, determinadas doenças.
_ O conhecimento científico e o emprego da tecnologia em assuntos vitais,
como o sacrifício de embriões e a manipulação genética, devem ser submetidos
a uma discussão ética, antes da aceitação universal.
_ Nasceu, na Inglaterra, o primeiro bebê sem o gene do cancro de mama. A
criança teria uma enorme probabilidade de desenvolver a doença. OReino Unido
foi o primeiro país a aprovar o diagnóstico pré-implantatório para doenças tardias.
_ Portugal, por exemplo, reúne condições técnicas para efetuar o procedimento,
mas depende de uma aprovação ética, que ainda não se deu.
Pessoanas
_ Uma alfarrabista disse-me que o texto de Fernando Pessoa, Um Banqueiro
Anarquista, foi inspirado em Agostinho Fernandes, um grande empresário
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português que, além de industrial, incursionou na área da cultura, tendo fundado
uma produtora de filmes, Cinelândia, e uma editora, Portugália, que ainda existe.
Foi, ainda, um grande colecionador de arte.
Detentor de muito capital, indagaram-lhe, certa feita, se não desejava
ser banqueiro. Teria respondido: Nem banqueiro, que enterra vivos, nem
cangalheiro, que enterra mortos.
/
_ Hoje, há uma fundação com seu nome, empenhada ~ atividades culturais,
proprietária das tradicionais livrarias Sá da Costa e Buchholz, esta última com
uma nova unidade no Chiado, e da editora Portugália.

QUI_12.02.2009

Carmen Miranda

odia 9 de fevereiro marcou o centenário de Carmen Miranda. Portuguesa de
Marco de Canavezes, levada para o Brasil aos dezoito meses de nascida, foi a
primeira artista latino- americana a fazer sucesso nos Estados Unidos. Diz-se ter
sido, à época, a atriz mais bem remunerada naquele país.
Acusada no Brasil de americanização, sempre lembrou que continuava a cantar
em português. Nunca se recusou a receber brasileiro ou português, contrariando
ordens do seu empresário, que a procurasse em seu camarim.
Faleceu aos 46 anos devorada pela fama, barbitúricos, amores e as tensões da
carreira. Deixou suas mãos impressas na calçada fama de Hollywood, e é nome:
de rua em Los Angeles. Além de Aurora, que também cantou e fez filmes, tinha
outra irmã, Olinda.
Segundo Ruy Castro, biógrafo de Carmen, esta, com o mesmo espírito
descontraído de Carmen, era mais bonita e tinha melhor voz. Tuberculosa, foi
enviada para Portugal, onde veio a falecer no sanatório do Caramulo, aos 23 anos,
Teria sido ela a ensinar a irmã, a música e a faceirice que a fizeram famosa.
Era o destino atraçar os caminhos de Carmen. Jornais e televisão portugueses
deram grande espaço ao centenário de nascimento da artista. A Cinemateca vai
promover um ciclo de exibição de seus filmes. E em sua terra natal, além das
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comemorações aniversárias, implanta-se um museu em sua memória.
Geya

_ A tela O C%SSO, exposta no Museu do Prado, em Madri, onde está desde
1931, atribuida à Goya, teve esta autoria descartada, a partir de pesquisas
realizadas por peritos, desde junho do ano passado. Uma das descobertas, foi a
presença das iniciais A J no canto inferior esquerdo do quadro. Oautor poderia
ser Asensio Juliá, principal discípulo de Goya.
_ O Prado insiste em não assegurar a identidade do pintor da obra, pintada entre
1808 e 1812. Ao chegar ao Prado, foi logo tida como expressão máxima do Goya
moderno, embora diferisse, em termos, de estilo e tema do restante de sua obra.
Se você, caro leitor, teve a felicidade de ir ao Prado, e se deslumbrar diante dela,
não deixe de admirá-Ia por se ignorar seu autor. Oanonimato não lhe subtrai a
beleza.
Violência

O Brasil pode ter acrescentado mais um item à lista de produtos de
exportação. A polícia portuguesa suspeita de que um dirigente da organização
criminosa Primeiro Comando da Capital, foragido de uma prisão de São Paulo,
esteja em Portugal para implantar o Primeiro Comando de Portugal.
_ Brasileiros ilegais têm sido detidos na busca de identificar-se o marginal. O
alerta foi dado pela Interpol e Europa!. As polícias dos dois países trabalham em
conjunto para esclarecer o caso.
Universidades portuguesas

_ Segundo o Ranking Web das Universidades do Mundo, feito pelo Conselho
Superior de Investigações Científicas (CSIC), da Espanha, as universidades
do Porto e do Minho estão entre as 300 primeiras do mundo. Na 271 a e 300 a
classificações, respectivamente.
_ O critério classificatório considera as atividades científicas e a visibilidade que
cada instituição alcança em face delas.
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Automóveis

_ Desde que saiu da linha de montagem, em 1908, o primeiro Ford T, o
automóvel se associou indissoluvelmente à cultura americana. Ofascínio d8::iltl
ícone do século expandiu-se daí para o mundo, mas ZOi na matriz que se infiltrou,
definitivamente, na cultura contemporânea.
Personagem assídua nos filmes, na música, na lite atura, cenário de cOlóquios
amorosos de adolescentes sôfregos, o automóvel entranhou-se de tal forma
na vida cotidiana, que já não queremos deixá-lo para ver filmes, comprar
hamburgueres ou sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Para isso, inventaram-se
o drive-in e o drive thru.
_ Virou objeto do desejo, a ser cavalgado na vertigem da velocidade, condenada
a imobilidade no trânsito enfartado das grandes cidades ou a ataúde dos
espatifados em corridas alucinadas.
_ Éa morte que imortaliza. Vide James Dean e Airton Senna.
_ Modelos famosos tornaram-se objetos de culto, símbolos de poder, beleza,
exemplos de desenhos industriais marcantes.
_ Pela primeira vez, a pátria do automóvel perdeu o posto de maior mercado
mundial de carros. Em janeiro deste ano, os chineses compraram mais carros
que os americanos. Foram 650 mil contra 790 mil.

SEG

16.02.2009

Ceará
_ A imprensa portuguesa noticia a apresentação, no Festival de Berlim, do filme
Garapa, produção brasileira que denuncia a fome das crianças pobres do Ceará,
alimentadas, à falta de outra coisa, com água açucarada.
_ Segundo o jornal, "garapa é a mistura de água e açúcar que estes sertanejos
do Ceará dão aos filhos em vez de leite. Porque não há leite para lhes dar; aliás
não é só leite que não há. Não há comida e a pouca que há é para os filhos
(os pais muitas vezes não comem nada o dia inteiro), não há emprego, não há
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dinheiro, não há modo de ganhar a vida, não há absolutamente nada a não a ser
a ajuda dos centros de dia, da assistência social, dos programas governamentais
contra a pobreza".
_ José Padilha, diretor do filme, diz que "este não é um filme brasileiro, mas
sim universal, porque a fome não é exclusiva do Brasil". Mas, para o jornalista,
pode e deve ser lido como a continuação da investigação das contradições da
sociedade brasileira, que começou em Onibus 174 e Tropa de Elite.
_ Guerra Junqueiro, a partir de notícias de imprensa sobre a grande seca de
1877, no Ceará, escreveu o poema A Fome no Ceará, sem nunca ter ido lá.
Quem sabe o filme inspira novos intérpretes europeus da nossa realidade.
São Valentim
_ No dia 14 de fevereiro, consagrado a São Valentim, comemora-se, aqui, o Dia
dos Namorados.
_ Ocoração, como sempre, é a grande inspiração publicitária a estimular a
aquisição de presentes para oferta entre os enamorados.
_ A Sociedade Portuguesa de Cardiologia aproveitou o mote para fazer uma
campanha publicitária, advertindo sobre os riscos e a prevenção das doenças
cardiovasculares.
_ Fala dos males do coração, não dos partidos de amor, mas dos destroçados
pela hereditariedade, o fumo, o sedentarismo, a obesidade e a alimentação
gordurosa.
_ A doença cardiovascular, aí incluídas as doenças cardíacas, os acidentes
vasculares cerebrais e as doenças vasculares periféricas, mata anualmente 18
milhões de pessoas no mundo, ou seja uma morte a cada 2 segundos.
_ Na região europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS), que compreende
52 países, esta doença é a primeira causa de morte. Em Portugal, as estatísticas
mostram que mais de 30% das mortes ocorridas anualmente devem-se à
doença cardiovascular.
_ Esclarecedor encarte, de excelente feição gráfica, circulou junto com jornais
no Dia de São Valentim, contendo informações úteis sobre a doença e o texto
integral da Carta Europeia para a Saúde do Coração, que foi apresentada ao
Parlamento Europeu a 17/06/07 e aprovada no Conselho Europeu de Ministros,
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sob a Presidência Portuguesa, a 06 de dezembro do mesmo ano.
_ Para que tenham ide ia da importância do documento, que contém 18 artigos,
reproduzo um dos seus enunciados que considero muito significativo como
compromisso para o futuro: Toda criança nascida no novo milênio tem o direito
de viver, pelo menos até os 65 anos de idade, sem sofrer pe uma doença
cardiovascular evitável.
/
Obama

Ainda não são decorridos trinta dias da posse de Barack Obama na presidência
dos Estados Unidos. Mas já não vejo nos seus olhos o mesmo brilho que
iluminava o rosto do candidato. Oolhar do presidente já padece daquela
opacidade cética, que marca o encontro com o poder e suas realidades.
_ Durante a campanha muito se falou do candidato. De sua vida, cheia de
percalços, de sua família, de sua fé, moldada em circunstâncias singulares, de
sua oratória empolgante, de sua tolerância, de sua sensibilidade social, de sua
disposição de promover um reencontro da América com o mundo.
_ Sua eleição despertava uma sensação de desafogo nos Estados Unidos e
por toda parte, rompendo com todas as formas de opressão e intolerância,
econômica, racial, religiosa, militar. A eclosão da crise econômica, que abalou os
americanos e o mundo, tornou mais premente sua vitória.
_ A posse bateu recorde de público em cerimônias do gênero. Nem o frio
rigoroso afugentou a massa que celebrou sua vitória como o último capítulo
da luta dos negros e das minorias étnicas. Os bailes e a animação nas ruas
festejavam a chegada do primeiro negro à suprema magistratura do país.
_ Diante das televisões, o mundo acompanhava tudo animado por uma
esperança natural.
Ojuramento sobre a Bíblia de Lincoln assinalava o compromisso com a nação e
o legado de seu longínquo e célebre antecessor.
Obama 11

_ Diz-se que Obama será medido pela comparação com Roosevelt. Embora
sempre mencione Lincoln como fonte de inspiração. Ambos, Roosevelt e
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Obama, assumiram a presidência em momentos críticos para os americanos.
Chegaram ao poder embalados pela esperança e a angústia dos ameaçados pelo
desemprego e a miséria.
_ À recessão de 1929, Roosevelt respondeu de jmedjato com medjdas
corajosas, adotadas nos primeiros cem dias de governo. Diz-se dele que traiu
sua classe para salvar a América.
_ Houve quem não gostasse do discurso de posse de Obama, sobretudo quando
comparado com os pronunciamentos de campanha, marcados por imagens
generosas impregnadas de esperança. Demarcava-se, ali, o presidente do
candidato.
_ A linguagem contida e sóbria é a mais apropriada ao estadista, que tem
consciência de suas responsabilidades.
_ Disse que o mundo mudou e os Estados Unidos precisavam mudar, mas
conclamou os americanos a se voltarem para o exemplo dos founding fathers
(pais fundadores).
_ Conciliar os interesses americanos num mundo multipolar, que anseia por uma
convivência fraterna e frutuosa, será o grande desafio para quem, como ele,
falou tanto de solidariedade e paz.
_ Talvez esta não seja exatamente a mudança que os americanos desejem.
Reclamava urgência no encaminhamento de medidas para enfrentar a crise.
Deparou-se com resistências políticas no Senado, que minaram a hipotése de
unanimidade, adiarando a aprovação de seu plano, que segue questionado.
_ Ainda não conseguiu completar sua equipe de governo. E a renúncia de seu
Secretário de Comércio, um senador republicano, denota a rejeição da oposição
às medidas econômicas por ele propostas.
_ Falou de mudanças mas não desprezou de todo a herança de Bush. Manteve
os Secretários da Defesa e Interior.
_ Será que o antigo presidente já começou a assistir a reabilitação que previu em
seu discurso de despedida?
_ Denunciou os lobbies, propôs uma nova ética pública mais rigorosa, no
entanto dois nomes que recrutou para o governo deviam ao fisco, e outro estava
processado por corrupção no período em que foi governador de estado. Dos
três, dois desistiram de assumir.
_ Pregou a integração econômica entre os países e a comunhão com os
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povos, todavia seu plano econômico é claramente protecionista em relação
aos produtos americanos. Foi o Senado que atenuou o buy american do seu
conteúdo.
Que ninguém se iluda, seu primeiro dever é para com o povo que governa,
Obama 111

_ Grandes esperanças investidas em governantes não são certeza de feitos à
sua altura. Otempo dirá se eram fundadas e factíveis.
_ Nos Estados Unidos mesmo, Jimmy Carter esteve longe de atender às
expectativas que embalaram sua eleição para presidente, em um ambiente
marcado pelo trauma da guerra do Vietnam e do escândalo do Watergate, que
veio a redundar no impeachment de Richard Nixon.
_ Oplantador de amendoim que governara a Georgia não esteve à altura
do desafio. Atingido pelo escândalo dos contras, envolvidos em operações
clandestinas de contrarevoluções na América Central, e o fracasso do resgate
dos americanos da embaixada no Irã.
_ Fez uma preSidência bisonha e não logrou reeleger-se, não obstante deva-se
reconhecer seu empenho na defesa dos direitos humanos e da democracia, de
que até hOje se ocupa como um missionário.
_ Muito se falou de Obama, apoiadores e adversários. Oque não se sabe é
como se comportará no exercício do poder, diante de suas ciladas e exigências,
limitações e oportunidades. Opotencial do governante nunca é de todo
conhecido, a não ser diante de uma prova e das suas circunstâncias.
_ A tragédia da democracia é não realizar suas promessas.

QUA_18.02.2009

A frase do dia

_ Quem não lê, não quer saber; quem não quer saber quer errar. - Padre Antonio
Vieira (1608 - 1697)

18

SAB

28.02.2009

Reunião

oGovernador e a Prefeita de Fortaleza estiveram reunidos durante onze horas
para decidirem sobre ações integradas a serem desenvolvidas no território do
município. Ao cabo do encontro tudo que ficou decidido é que haverá nova
reunião. Não se sabe se com a mesma duração ...
_ De qualquer modo esta integração já deu pelo menos um resultado: a
paralisação das obras do projeto Costa Oeste. Tão logo empossado, o
Governador retribuiu o apoio da Prefeita para sua eleição transferindo a
responsabilidade da execução do projeto para o município.
_ Nem sei como terá sido possível, uma vez que o empréstimo da Caixa
Econômica para realização da obra fora concedido ao estado.
_ A Prefeita, que ao meu tempo de governador tudo fizera para impedir a obra,
realizaria agora seu sonho: mudou-lhe o nome e parou-a.
_ Do entendimento entre os dois poderá sair outra decisão. A pretexto de
preparar Fortaleza para uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol a Prefeita
autorizaria as obras do Estádio Presidente Vargas, interditado há tempos,
mediante dispensa de licitação.
Trata-se de urgência encomendada. Isto é, protela-se a solução do problema
até que se possa alegar a urgência para contornar a exigência da concorrência
pública, que é o procedimento recomendado.
Foi assim no âmbito do governo do estado com as obras de dois presídios.
-

SEG

09.03.2009

Rússia
_ A justiça da Rússia decidiu que mulheres não podem conduzir os trens do
metrô. A profissão é monopólio masculino.
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_ No entanto, há tempos dirigem coisas muito mais complexas: países.
_ Para ficar apenas nos exemplos contemporâneos, lembro Golda Meir e Indira
Gandhi, que governaram Israel e índia, respectivamente.
_ No momento, mulheres estão à frente do governo na Argentina, Chile, Islândia,
Ucrânia e Alemanha.
_ Quando será que uma mulher irá governar a Rússia, tal como se deu n~rt(Po
da monarquia?

SAB_14.03.2009

Inapetência

_ Odeputado Ciro Gomes (PSB-CE) revelou sua inaptidão para o trabalho
parlamentar. Diz-se frustrado com o legislativo e inadaptado à sua dinâmica.
_ A constatação é estranha e decepcionante. Estranha por ser ele conhecedor
de como opera o parlamento, uma vez que iniciou sua carreira política como
deputado estadual.
_ Decepcionante porque sua atuação pífia é incompatível com a investidura
proporcionada por uma votação exuberante.
_ A manobra visa angariar simpatia, face a impopularidade dos políticos e do
Congresso Nacional (CN).
_ Mais honesto seria renunciar ao mandato. Não tenho idéia de quem seria o
suplente convocado. Épossível que tenha mais disposição para o trabalho.

QUI

19.03.2009

1000

_ Este texto é a milésima postagem do blog.
_ Ao deixar o governo do Ceará, eu era, literalmente, um analfabeto digital.
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Incapaz de realizar um procedimento por mais elementar que fosse.
_ Ao retornar de viagem que empreendi a Portugal, logo após transmitir o cargo,
por insistência da minha mulher, comecei a lidar com o computador.
_ A seguir veio a criação do blog, contando com o apoio e o estímulo de
familiares e amigos.
_ Os primeiros passos visaram a adaptação à linguagem da internet, síntese,
clareza, marca pessoal, alguma irreverência e, às vezes, contundência.
_ A forma como se deu o processo eleitoral, de todos conhecida, e o desenrolar
do governo, no qual pontificaram duas oposições, uma ostensiva e outra
enrustida, um cavalo de tróia infiltrado na administração, ambas movidas pela
ambição política que desconhecia limites éticos, explicam parte do êxito do meu
adversário.
_ A vinculação partidária do candidato ao Presidente Lula, detentor de enorme
popularidade, completa o cenário da vitória do meu oponente.
_ O adesismo desenfreado e a pusilanimidade de muitos, com honrosas
exceções, obrigou-me a empenhar-me pessoalmente na defesa do meu governo.
Manobras cavilosas e perseguições mesquinhas estiveram presentes desde os
primeiros dias da nova administração.
_ A intenção era desconstituir um governo honrado e profícuo, reconhecido
pela população, conforme pesquisas idôneas, à época divulgadas, num desejo
manifesto de reescrever a história, como se isso fosse possível. Ilhado pelo mar
governista, encontrei na internet um canal livre para me expressar.
_ Quando critico o governo, diferentemente do que ocorreu comigo, faço-o
de modo impessoal, com elegância e respeito, mesmo quando mais incisivo,
a partir de fatos incontestáveis ou de promessas eleitorais desmentidas ou
irrealizadas. Procuro ser justo e sensato, no poder ou fora dele.
_ Na busca de uma unanimidade, que compromete a ética, as finanças e
a democracia, não faltaram áulicos do governo, recentes e antigos, que se
manifestaram para desqualificar minha postura oposicionista. No intuito de me
diminuir debocharam dos blogueiros e internautas.
_ Como se estivesse impedido de reclamar, devido o insucesso eleitoral. Perdi
as eleições, não a cidadania ou a liberdade de pensar, Tenho sentimentos, mas
estou muito longe de ser um ressentido, A vida foi generosa comigo. Sou grato
as oportunidades que tive, Julgo, ao contrario, que minha legitimidade para
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acompanhar e criticar o governo decorre do resultado do pleito.
_ Ouando a oposição é um deserto, como aqui, há um deficit de participação.
Sofrem com isto a democracia e o erário. Se falta quem grite que o rei está
nu, ele parece vestido, apesar das evidências em contrário. Esse grito par~
desmentir aparências engendradas nunca vou deixar de dar.
_ Estou onde o resultado eleitoral me colocou: servindo ao povo, em outra
trincheira, com a inegada vocação para a vida pública que minha trajetória
confirma.

SEX

20.03.2009

A frase do dia

A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, ria e
viva intensamente. Antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.
(Charles Chaplin)

SAB

21.03.2009

Canal da Integração

_ Recebi, pelo correio, convite para a inauguração dos trechos 2 e 3 do Canal da
Integração. Agradeço a lembrança.
Congratulo-me com os cearenses pela conclusão de mais duas partes da
obra. É louvável que o governo tenha dado continuidade ao empreendimento.
_ Aproveito a ocasião para, mais uma vez, repor a verdade sobre a participação
do meu governo na construção do canal.
_ Ao assumir o cargo de governador do Ceará, encontrei a obra no seu início e já
parada.
_ Tão logo consegui reorganizar as finanças do Estado, retomei sua construção.
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Concluí o trecho 1 e iniciei a construção dos dois segmentos recém
inaugurados.
_ Durante minha administração, foram executados 60% do volume total de obras
dos trechos ora entregues. Técnicos que nela trabalharam ou acompanharam-na,
confirmam a informação. Os trabalhos realizados foram totalmente pagos.
_ A propaganda sobre o canal, que o governo veicula através dos meios de
comunicação, é enganosa, pois não reflete a verdade da autoria, ao tempo que
transmite uma imagem de dinamismo que não é real.
_ Prefiro acreditar que o atual governador do Estado desconhece seu teor, pois
tamanha falsidade não engrandece sua gestão.
Poesia
Poema Oriental
Trinta raios convergem no ciclo de uma roda
É no espaço que há entre eles que reside a utilidade da roda
Moldamos argila para fazer jarros
Eé no vazio que reside sua utilidade
Portas e janelas são abertas nas paredes de uma casa
Eé por causa dos espaços vazios que podemos habitá-Ia
Assim
Da não existência vem a utilidade
E da existência a posse.
Lao Tze
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SEG_23.03.2009

Presídio Feminino

_ OInstituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa é consideradc
um modelo prisional pelo secretário Marcos Cals. É um dos poucos do Brasil
que não tem superlotação.
Opresídio foi ampliado e modernizado durante meu governo, com o apoio d
Ministério da Justiça (MJ). À sua inauguração, compareceu o então Ministro d
Justiça Márcio Tomás Bastos, que não poupou elogios à obra.
_ Ressalto a contínua assistência prestada por minha mulher, Maria Beatriz, à~
presas, as quais visitava com frequência.
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