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Barrichello é 
o quarto nos 
treinos livres 

O bom desempenho nos 
treinos livres de ontem dei
xou o finlandês Mika Hakki
nen confiante em vencer pela 
tercei~ vez consecutiva o 
Grande Prêmio do Brasil de 
Fórmula 1. Ele fez o melhor 

tempo do dia (lmin15s896), 
com quase meio segundo de 
vantagem sobre o segundo co
locado, Michael Schumacher, 
da Ferrari. Rubens Barrichello 
foi o quarto. Ele espera melho
rar o tempo nos treinos oficiais 
de hoje. ~Jogada 
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Ceará volta 
com força total 
contra o Ferrão 

O Ceará volta a campo 
amanhã para jogar contra o 
Ferroviário, no Estádio Cas
telão. O Ferrão tem novida
de: dispensou o técnico 
Maurício Simões e contra
tou Newton Albuquerque. O 
time da Barra está ameaça
do de rebaixamento e não 
pode perder. Já o Vovô entra 
em campo com a força máxi
ma. Ontem o Ceará treinou 
com os titulares que esta
vam afastados por contu
sões (foto).~ Jogada 

Juraci anuncia Mínimo de R 181 , 7 5 

Casa de José de Alencar recuperada 
A Casa de José de Alencar coordenado pela Universi- trabalho tem ainda a parce

está sendo restaurada por dade Federal do Ceará, con- ria com o Instituto de Patri
uma equipe de arqueólogos, siste na recuperação das mônio Histórico e Artístico 
vindos da Universidade Fe- ruínas do antigo engenho e Nacional (IPHAN) e o finan
deral de Pernambuco (foto). da casa grande que perten- ciamento do Ministério da 
A prinieira etapa do projeto, ceram ao pai do escritor. O Cultura. ~ Página 9 
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ria 
Mancha negra 

Já não preocupa os estudiosos e a PoUcia somente 
avanço da prostituição infantil feminina, .em Fortaleza, ~-

' plorada principalmente pelo turista estrangeiro. Cresce, 
comprovadamente, a prostituição masculina, envolvendo 
jove118 de 13 a 18 anos. Nesse grupo, o assédio está sendo 
feito por turistas brasileiros, aqui chegando com farta do
cumentação de fotos e informações. 

Reflexo 

A falta de crença indica que em cada 100 eleitores ~ 
Fortaleza, 65 não escolheram candidato a vereador, ne~ 
tampouco ousam dar o voto a qualquer pretendente. 

Nobre 

Fortaleza sediará, em 
julho de 2002, o 8~ Con
gresso Iberoamericano de 
Direito Romano, tendo co
mo sede a Unifor. A vitória 
deve-se ao esforço do Curso 
de Direito daquela Univer
sidade, coordenado pelo 
professor Fco. Otávio Mi
randa Bezerra. Escolhido 
para a organização e dire
ção do evento o professor de 
Direito Romano, Agerson 
Thbosa. 

Troféu "Bárbara ... 

... de Alencar foi entregue 
a Jane Lane, selecionada 
como 1~ lugar em Pintura 
no concurso da Fundação 
Cultural, alusivo ao Dia 
da Mulher. Na caitel!·orl~a 

Bia Cordowil e em A~uare- : 
la, Lorena Frota. 

Recolorindo 

AB ruínas da casa onde 
viveu o mais famoso escri
tor cearense, José de Alen
car, começaram a ser 
redescobertas desde on
tem, às 16 horas. 

O reitor Roberto Cláudio 
e toda a administração su- 1 

perior da UFC, o reitor 
Emérito Antônio Martins 
Filho e a direção do Insti
tuto do Patrimônio Histó
rico e Artístico N acionai 
participaram da solenida
de que marca o início efe
tivo do Projeto Alagadiço 
Novo, de restauração e 
reinserção da Casa José de 
Alencar, em Messejana, na 
vida cultural e no roteiro 

de Fortaleza. 
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A Casa de José de 
Alencar é restaurada 

Com a presença do Rei
tor Emérito da Universi
dade Federal do Ceará 
(UFC), Antônio Martins 
Filho, foi dado início ao 
Projeto Alagadiço Novo, 
que busca restaurar a Ca
sa de José de Alencar, em 
Messejana. "Sinto muita 
alegria em poder partiCi
par deste momento tão 
significativo, além de ob
servar que_ a memória 
desse notável cearense 
vai ser preservada", res
saltou o fundador da 
UFC, entidade que há 
três anos vem fazendo o 
levantamento histórico 
do sítio, sob a coordena
ção do professor Ricardo 
Bezerra, do curso de Ar
quitetura e Urbanismo. 

Num primeiro momen
to, o projeto visa recupe
rar as ruínas do antigo 
engenho e da casa grande 
que pertenceram ao pai 
do escritor. De acordo 
com o arqueólogo e pro
fessor da Universidade 
Federal de Pernambuco, 
Marcos Albuquerque, o 
trabalho a ser feito é de
nominado de prospecção 
arqueológica. "Pretende
mos resgatar informa
ções do cotidiano, através 
da consolidação das ruí
nas", explica 

Para tal efeito, após a 
limpeza do local, é feita a 
divisão setorial das áreas 
a serem escavadas, de 
maneira que se obtenha 
uma visão tridimensional 
dos objetos encontrados. 
"Em dois meses teremos 
acabado com os traba-

lhos", calcula Marcos Al
buquerque, que conta 
com uma equipe de 18 
pessoas em seu auxilio. 

O projeto vem sendo 
desenvolvido em parceria 
com o Instituto de Patri
mônio Histórico e Artísti
co N acionai (IPHAN), e 
conta com o financiamen
to do Ministério da Cultu
ra. Segundo o 
superintendente do 
IPHAN, Romeu Duarte, 
serão investidos R$ 90 
mil, em oito projetos es
pecíficos, provenientes do 
Programa Nacional de 
Auxílio à Cultura (Pro
-nac). Dentre eles, o de 
paisagismo, com a reim
plantação de espécies ci
tadas nas obras de José 
de Alencar. Também será 
criado um centro produ
tor de mudas medicinais, 
como extensão do traba
lho Farmácia Viva. Um 
posto de venda de livros 
do escritor funcionará pa-
ralelamente. ' 

A recuperação do lago e 
do centro de treinamento, 
estão previstos na segun
da parte do projeto. "Nos
so desejo é incluir a Casa 
de José de Alencar no ro
teiro turístico do Estado", 
enfatiza Ricardo Bezerra. 
Nessa direção, costura-se 
mais uma parceria, desta 
vez com a Secretaria de 
Turismo. "Temos mantido 
conversas produtivas", 
revela. A casa, onde fun
ciona um pequeno museu 
sobre o escritor, já está 
recuperada e pronta para 
visitação. 


