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Universitários, 

É com grande alegria que aqui compareço para falar 
aos jovens de minha terra, aos estudantes universitários do 
Ceará . 

Grande é a significação deste Simpósio, do qual parti
cipam quase mil estudantes das nossas três universidades 
-a UFC, a FUNEDUCE e a UNIFOR. 

No meu entender, promoções como esta traduzem o 
triunfo de uma nova mentalidade no ensino superior. 

Elas atualizam os universitários e evitam que ocorra 
um distanciamento capaz de transformá-los em estranhos 
dentro de s·eu próprio país. 

Os estudos universitários não podem deixar de guar
dar uma relação estreita com os problemas de desenvolvi
mento nacional e regional. 

Quando tivemos de elaborar o nosso Plano de Gover
no, foi a Universidade Federal do Ceará um dos centros a 
que recorremos para mobilizar técnicos capazes de prepa
rar o diagnóstico da realidade cearense. 

Como ponto de partida, havíamos decidido que 
utilizaríamos nossos próprios valores , buscando o máximo 
de autenticidade. 
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Felizmente, foi possível encontrar esses valores, todos 
do mais alto nível. 

Daqui por diante, esta seleção de especialistas locais 
deverá ser a tônica do planejamento governamental no 
tocante à elaboração de programas. 

Assim, é da maior relevância que nossas universidades 
formem homens experimentados no estudo dos problemas 
nacionais, sobretudo daqueles relacionados com a região 
em que vivemos. 

~ preciso que os jovens tenham contato com uma 
experiência governamental como a nossa. 

Dentre os que mourejam atualmente nos bancos 
universitários, não poucos haverão de assumir, no futuro, 
responsabilidades políticas e administrativas, para as quais 
devem estar preparados. 

Quando afirmo que aos jovens de hoje caberão graves 
responsabilidades no futuro, no que diz respeito a condu
ção dos negócios públicos, não me refiro a um futuro 
remoto, porém muito próximo. 

Por isso, estamos procurando valorizar os jovens, 
sendo esta uma orientação que faremos questão não só de 
defender com palavras, mas de praticar, transformando-as 
em atos concretos. 

Recorri aos jovens para elaborar o PLANDECE, jovens 
técnicos da universidade, jovens técnicos do BNH, jovens 
especialistas dos quadros do Estado. 

~ aos moços que recorro, também, em considerável 
escala, para executar o programa, confiando no seu discer
nimento e, sobretudo, no seu entusiasmo criador. 

Não me arrependo de haver seguido este caminho. 
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Os jovens que convoquei para o trabalho administra
tivo, seja no escalão superior do governo, seja nos órgãos 
intermediários, têm correspondido plenamente à confiança 
neles depositada, contribuindo para os excelentes resulta
dos que alqmçamos. 

A juventude é naturalmente, impetuosa e inquieta e 
jamais desejaremos que este estado natural de espírito seja 
substituído pelo conformismo e pela melancolia. 

Entendemos, todavia , que não é possível confundir 
inquietação com negligência no estudo e impetuosidade 
com indisciplina. 

Acho que esta atitude de equilíbrio é a que encontra
mos entre os universitários cearenses, que dão assim um 
brilhante exemplo de amor aos livros e de constante res
peito à Pátria . 

EXPERI~NCIA GOVERNAMENTAL 

Dentro desta visão, o que trazemos hoje aqui é uma 
experiência da atividade governamental durante 19 meses, 
pretendendo contribuir para que nossos estudantes se fa
miliarizem com a ação administrativa. 

Acreditamos que será um subsídio valioso para que se 
tenha uma idéia tanto das nossas dificuldades de desenvol
vimento, quanto das potencialidades existentes, para ga
nharmos a batalha em que nos achamos empenhados. 

EDUCAÇÃO 

Elegemos a educação como um dos setores prioritá
rios do nosso Plano de Governo e o fizemos conscientes 
da enorme importância dos programas educacionais para 
o futuro do Estado e do País. 
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Assim é que, nos primeiros 1 O meses de administra
ção, construimos 40 novas unidades escolares, 32 das 
quais no interior do Estado. 

Estas unidades permitiram ofertas, somente no pri
meiro grau, 12.500 novas vagas e ao mesmo tempo ampliar 
em 30% as matrículas do segundo grau. 

O ensino supletivo foi consideravelmente ampliado 
com a oferta de 7.000 novas vagas. 

A TV Educativa passou a atender a 100 mun1c1plos, 
c:ontra 50 há dois anos atrás, aumentando, assim, o aten
dimento em 100%. 

No cômputo geral, foram oferecidas mais 30.000 
oportunidades de ensino. 

Grande tem sido o esforço para prestar assistência ao 
educando, tendo em vista a deficiência econômica de que 
padece em sua maioria. 

Em 1975, mais de 155 mil alunos receberam material 
didático, 28 mil tiveram assistência odontológica e cerca 
de 300 mil crianças, merenda escolar. 

Estamos procurando obter uma perfeita integração 
dos projetos econômicos com a programação educacional. 

Nos projetos de irrigação, como o de Morada Nova, a 
Secretaria de Educação está executando programas espe
ciais de educação para os trabalhadores e suas famílias no 
perímetro irrigado. 

O ensino formal e profissionalizante acha-se insepa
ravelmente ligado à execução do POLONORDESTE, com in
vestimentos previstos de 38,8 milhões na área da lbiapa
ba e de 27 milhões no maciço de Baturité. 
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No setor universitário, conta o Ceará, na Capital, com 
três universidades - uma federal, uma particular e uma 
estadual. 

A presença do Estado fazia-se através de escolas iso
ladas, ultimamente reunidas na FUNEDUCE, que con
grega oito escolas e mais a Televisão Educativa. 

O interior do Estado é servido pela Universidade Vale 
do Acaraú e por escolas isoladas, agregadas ou não, às Uni
versidades Federal e Estadual. 

Estamos empreendendo um esforço para ampliar o 
ensino universitário no interior. 

Desse esforço, já resultou o surgimento de uma nova 
escola na região do Cariri - a Faculdade de Engenharia 
Operacional, destinada a atender a uma demanda ainda 
insatisfeita de profissionais desse importante setor técnico. 

Estamos agora marchando para atender a uma rei
vindicação já bastante amadurecida da população caririen
se: a constituição de uma Universidade Regional, com es
colas nas principais cidades, para formação principalmente 
de técnicos, administradores, economistas e professores. 

Estamos realmente confiantes em que atingiremos as 
metas traçadas, notadamente na ampliação das oportuni
dades no 1.0 Grau e na melhoria de sua qualidade, median
te o treinamento de professores e modernização dos recur
sos didáticos e pedagógicos. 

Os investimentos no setor estão em crescimento cons
tante. 

No ano em curso, chegaremos a uma cifra recorde: 
250 milhões de cruzeiros entre recursos estaduais e fede
rais, sendo a participação do Estado, pela primeira vez, 
superior a 100 milhões de cruzeiros. 
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O investimento deverá ser ainda maior nos prox1mos 
anos, de modo que passamos a atingir três metas básicas: 
elevar a escolarização a mais de 90 por cento da população 
de 7 a 14 anos, reduzir a 1 O% o índice de analfabetismo 
no Estado e ter uma maioria substancial de professores 
qualificados. 

Deve ser salientado que temos dado grande impor
tância a dois aspectos do ensino: à saúde dos escolares e à 
recreação. 

Através da merenda escolar, estamos procurando al
terar os padrões de nutrição, ainda bastante baixos em 
nosso Estado. 

Ao mesmo tempo, realizamos inquéritos para identi
ficar alunos portadores de doenças transmissíveis e defei
tos físicos, com o objetivo de prestar-lhes assistência mé
dica ou encaminhá-los às instituições de ensino especial. 

No que tange à rec_reação e à educação física estamos 
treinando 800 professores para as quatro primeiras séries 
do 1.0 Grau . 

Pro jetamos, além disso, construir dois centros inte
grados de educação física, recreação e desportos, 50 praças 
esportivas iluminadas e 100 parques recreativos, para 
crianças de quatro a 1 O anos . 

O programa de construção de centros soc1a1s, que 
começamos a executar, criará novas oportunidades para 
as atividades esportivas e recreacionais , em benefício de 
milhares de crianças. 

Em Fortal·eza, já funcionam três centros comunitá
rios, com amplas e diversificadas instalações, e um quarto 
centro começou a ser construído no Conjunto Habitacio
nal de Mondubim, onde residem cerca de 30 mil pessoas. 
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No interior do Estado, dentro da política de apoio aos 
municípios, a Secretaria Estadual de Planejamento e Coor
denação, vem fazendo apreciáveis aplicações na constru
ção de pequenos centro sociais. 

Os centros desempenham também uma importante 
função cultural, através de .uma série de atividades abran
gendo música, teatro, dança, folclore e outras manifesta
ções de cultura erudita e popular. 

Este , em linhas gerais , o quadro da educação no 
Ceará e do trabalho que o Governo do Estado vem desen
volvendo com a finalidade de universalizar o ensino e me
lhorar seus padrões. 

Em complemento, devemos dizer que temos recebido 
apoio constante do Governo Federal, através do Ministério 
da Educação e Cultura, em forma de recursos financeiros 
e técnicos . 

Embora o qu·~ mais interessa aos que aqui se reunem 
sejam questões relativas à educação, devo dizer algo 
~obre outros asO'ectos de nosso empenho em melhorar a 
q ualidade de vida do povo cearense. 

SAúDE 

Entendemos que, tal como o baixo índice educacional 
e cultural, também os inferiores padrões de saúde podem 
frustrar as expectativas de desenvolvimento. 

Daí havermos colocado saúde e saneamento, ao lado 
de educação, entre os problemas prioritários a serem en
frentados pelo Governo. 

Os problemas de saúde e nutrição têm sido atados 
com espírito novo e objetivos bem definidos. Nosso esforço 
principal orienta-se no sentido de combater as doenças 
transmissíveis, executar medidas de proteção à maternida-
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de e à infância e melhorar os padrões de nutrição, median
te mudança de comportamento e de hábitos alimentares e 
de assistência direta com distribuição de alimentos às ca
madas reconhecidamente carentes. 

Possuímos todos os motivos para estarmos satisfeitos 
com os resultados obtidos, indiscutivelmente superiores aos 
alcançados anteriormente, especialmente no que tange à 
generalização da assistência sanitária, levando-a a todos 
os municípios. 

Começando com a vitoriosa campanha contra a me
ninqite, que beneficiou mais de dois milhões de pessoas, a 
qual se seguiram campanhas também triunfantes contra a 
poliomieli te , o sarampo, a coqueluche, o tétano e a raiva, 
passamos à ação propriamente dita de ampliar os serviços 
assistenciais, com vistas principalmente a sua interiori-
zação. ' 

Até agora, decorridos apenas 18 meses de adminis
tração, construímos e colocamos em funcionamento 18 uni
dades de saúde, sendo 15 no interior e 3 na Capital. 

Além disso, 25 unidades tiveram sua construção ini
ciadas, também em sua maior part'e no interior. 

No que concerne a unidades mistas instalamos qua
tro unidades, nos Municípios de Araripe, Assaré, Piquet 
Carneiro e Trairi e estamos construindo mais cinco unida
des nos Municípios de Pereira, Caririaçu, Uruoca, Chaval e 
Jardim . 

Saliente-se também nesta área a construção de mais 
três centros de saúde em Senador Pompeu, Juazeiro do 
Norte e um em Tianguá, um em Fortaleza, no bairro Pan
-Americano, representante neste investimento de mais de 
um milhão de cruzeiros. 
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Estamos empenhados em ampliar a rede hospitalar, 
de modo a pôr fim a dramática situação de milhares e mi
lhares de pessoas carentes de recursos, que podem morrer 
à mingua por falta de um leito salvador em um hospital 
ou casa de saúde. 

Os hospitais reg1onais de Jaguaribe e lpueiras já são 
uma realidade e outros três serão ainda ativados em bene
fício das populações sobretudo do interior. 

Antes do término da nossa administração satisfare
mos também uma das maiores aspirações do servidor pú
blico, entregando-lhe o seu hospital próprio, a ser cons
truído pelo IPEC nas proximidades da Cidade dos Funcioná
rios. Será uma conquista inesquecível dos servidores es
taduais. 

Depois de havermos inaugurado o Hospital Infantil 
de Fortaleza e o Instituto de Prevenção do Câncer Gineco
lógico, partimos para outro notável empreendimento: a 
construção do Centro de Hematologia do Ceará, que será 
um dos mais modernos do País. 

Orçado em 50 milhões de cruzeiros, o Centro dará so
lução a problema de vital importância como o da coleta, 
conservação e suprimento de sangue, em condições técni
cas do mais alto nível, absoluta garantia de higiene e ver
dadeiro senso humanitário, atendendo às recomendações 
que neste campo têm sido feitas pelo Governo Federal. 

Para sua construção já possuímos terrenos e projetos, 
devendo ser aberta concorrência pública para as obras 
civis nos próximos dias. 

Como pontos de apoio indispensáveis às ações de de
fesa da saúde pública, damos andamento a um programa 
de expansão dos recursos do Estado em matéria de análi
ses clínicas . 
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Em convênio com o Ministério da Saúde, vamos ins
talar 40 laboratórios locais de saúde em igual número de 
municípios e oito laboratórios regionais em sedes de re
giões administrativas do Estado. 

Ao mesmo tempo, estamos ampliando, reequipando 
modernizando o laboratório central, em Fortaleza, que 
será o centro nervoso desse grande sistema de pesquisas. 

Cumpre lembrar qu·e se acha em curso o programa 
que objetiva dotar o Estado de 141 minipostos de saúde em 
comunidades rurais. Do total previsto, já instalamos 26 
unidades e temos outras 30 em vias de conclusão. 

O miniposto repres·enta uma profunda penetração dos 
serviços públicos de saúde em áreas recônditas do interior, 
chegando aonde o homem tem necessidade de ser socorrido. 

Os programas de combate à desnutrição não são utó
picos como possam parecer. 

Para torná-los uma realidade e um benefício palpá
vel para os que padecem da falta de alimentação adequada, 
vimos atuando em combinação com o Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição- INAN, e nos últimos 19 meses 
beneficiamos com suplemento alimentar 125 mil pessoas, 
contra apenas 45 mil em fase anterior do programa. 

Estamos garantindo um suprimento de 250 tonela
das por mês de alimentos, ao custo de 30 milhões de cru
zeiros. 

Os maiores beneficiários são as crianças em idade 
pré-escolar, às quais se destinam 65% daquele total; se
guem-se as gestantes, com 21%, as nutrizes e ~s crianças 
lactentes (sete por cento cada). 

Na assistência alimentar tem grande importância o 
aproveitamento dos recursos locais em proteínas . Em fun
ção disto estamos executando, através de convênio INAN
~Secretaria de Saúde-CEPESCA, o Plano Piloto do Pescado. 
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Dez mil pessoas já foram beneficiadas na Capital do 
Estado por esse programa, que possibilita o consumo de 
peixe e, portanto, de proteína de origem animal, indispensá
vel à nutrição humana. 

SANEAMENTO BÁSICO 

Todos os cearenses sabem da extensão do problema 
de abastecimento d 'água em Fortaleza e nas cidades do in
terior. 

Para se ter uma idéia da gravidade da situação basta 
dizer que na Capital, mais de 70% da população se abas
tecia através de poços artesianos cavados próximos aos 
locais dos dejetos . 

Como poderiam os fortalezenses gozar de boa saúde 
diante de um quadro como este? 

Assim pensando, decidiu o Governo do Estado pôr um 
ponto final nessa angustiante s'ituação. Para tanto, con
cluiu a barragem do açude Gavião, investindo mais de 5,6 
milhões de cruzeiros. 

Com a recente assinatura de convênio entre o Estado. 
e o Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
(DNOS), para a construção do Sistema Pacoti, ficará en
cerrado o capítulo do abastecimento d 'áqua em Fortaleza, 
com o atendimento da demanda até o ano 2.000 . 

Mas não ficou só no abastecimento d'água o esforço 
do Governo. 

~ claro oue de nada valeria abastecer a população 
com água tratada sem a correspondente rede de esgotos. 

Desde sua fundação, a Capital contava aPenas com 72 
quilômetros de rede coletora, com o aqravante de serem 
os dejetos lançados ao mar sem nenhum tratamento. 
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Em nossa administração triplicaremos este número, 
e dos 272 quilômetros previstos em nosso plano de Gover
no, 140 quilômetros já se encontram em adiantada fase de 
imolantação. 

Até o final do ano as obras do interceptar oceânico e 
emissário submarino deverão ser iniciadas, as quais devol
verão ao povo fortalezense suas praias limpas e saudáveis 
sem o estigma da poluição. 

ELETRIFICAÇÃO 

No campo da eletrificação, temos duas preocupações 
básicas: 

A primeira diz respeito a distribuição de energia à 
população de baixa renda, cujas residências ainda são ilu
minadas a lamparina. 

Com espírito inovador, lançamos um plano de finan
ciamento de instalações domésticas, financiando até agora 
14 mil ligações em lares pobres e 11 unidades, superando 
nesse particular, o que foi realizado no mesmo período po!· 
São Paulo- o Estado mais rico do País. 

A outra preocupação é a de levar luz e força a todos 
os aglomerados populacionais do interior. 

Esta meta está praticamente atingida, já tendo sido 
beneficiadas 80 concentrações urbanas, representando 
mais de 180 mil pessoas. 

Assinale-se que o programa de eletrificação do Ceará 
é maior do que o da Bahia e de Pernambuco, tendo sido 
implantados, em 18 meses de administração, 1.085. qui
lômetros de linhas. 
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ESTRADAS 

Se examinarmos o mapa rodoviário do Ceará notare
mos que as estradas estaduais têm, de maneira geral, uma 
orientação norte-sul. 

Isto traz uma série de problemas, pois além da perda 
de tempo e de combustível, isola e dificulta a comunica
ção entre importantes pólos econômicos do Estado. 

Agora, através da construção de rodovias no sentido 
transversal ou leste-oeste, o Governo do Estado está reo
rientando a malha rodoviária estadual. 

Dentro dessa nova orientação destaca-se a Rodovia 
Perimetral que, com vários trechos já asfaltados, interli
gará Crato-Potengi-Araripe- Campos Sales, com um total de 
140 quilômetros. 

A maior obra do meu Governo será, entretanto, o Anel 
Central do Ceará . que interliqará as rodovias federais do 
Estado e a Estrada do Algodão. 

O Anel Central já se encontra em plena construção. 

jC~ ~ ~ 

Sua extensão será de 353 quilômetros, ligando Li
moeiro do Norte a Morada Nova, Quixadá e Sobral. 

Mas, não estamos empenhados somente na construção 
de novas estradas. 

RecuP'eramos todas as rodovias danificadas pelas en
chentes de 1974 e em alguns casos reconstruímos estra
das que estavam praticamente destruídas, como é o caso 
da Mondubim-Baturité. 

O Consórcio Rodoviário, por sua vez, já construiu mais 
de 100 quilômetros de estradas vicinais superando tudo 
o que havia sido construído desde a funclaç.3o daquele 
órgão até agora. 
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HABITAÇÃO 

Há cinco anos, pouco se fazia no setor de habitação 
neste Estado. 

As famílias de baixa renda não tinham condições de 
adquirir casa própria face a inexistência de habitações de 
baixo custo. 

Este problema será solucionado brevemente, com a 
inauguração das primeiras 966 casas do Conjunto Ceará, 
de um total de 4 .800, e sua entrega a famílias de baixa 
renda. 

O Conjunto será dotado de todos os serviços básicos, 
como energia elétrica, transporte, água tratada e esgotos, 
ao lado de centros comunitários, unidades de saúde, es
colar e outros equipamentos. 

ALGODÃO 

A economia do Estado repousa ainda na agricultura, 
que é a fonte de renda para milhões de cearenses. 

A despeito do empenho em diversificar culturas e ati
vidades econômicas, o algodão continua a ser o esteio da 
economia cearense. 

!: o produto que absorve maior contingente de mao
-de-obra, sendo portanto a principal fonte de emprego na 
zona rural. 

As indústrias que utilizam algodão vêm crescendo em 
número e em consumo, o que significa dizer que a nossa 
malvácea é também fonte geradora de empregos industriais 
nas zonas urbanas. 
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A produção de algodão do Ceará vem evoluindo de ano 
para ano, sempre que há invernos normais, situando-se em 
torno de 65.000 toneladas anuais. 

Mesmo em anos de anormalidade, o algodão produz 
bem, comprovando ser uma cultura com relativa capacida
de de resistência a fatores adversos, como secas, estiagens, 
inundações. 

Constatamos que em anos de secas totais, como 1958 
e 1970, o algodão ainda produziu um terço do que é capaz 
em épocas de normalidade meteorológica. 

Por isso, resolvemos lançar recentemente o projeto 
de expansão da cultura do algodão, oferecendo incentivo 
aos agricultores para que possam aumentar suas áreas de 
plantio e melhorar a produtividade. 

Estamos convencidos de que com um apoio sólido em 
termos financeiros e técnicos a nossa cotonicultura poderá 
dar um grande salto. 

Assim será alcançada a nossa meta mais ambiciosa, 
que é a de produzir cei'Y' milhões de quilos de algodão em 
plumõ, quase um quilo para cada brasileiro. 

O projeto garante um incentivo de Cr$ 250,00 por 
hectares para os agricultores que desmatarem e desta
carem novas áreas para plantio, assegurando ao mesmo 
tempo o suprimento de sementes de algodão, milho, feijão 
e arroz da melhor qualidade, pela metade do seu preço 
real. 

Considero este proj·eto um dos mais importantes já 
levados a cabo entre nós, com a finalidade de impulsionar 
a principal de nossas lavouras, com reflexos diretos em 
outras culturas como o feijão e o milho 

Ele mostra a nossa inabalável decisão de mudar opa
norama da agricultura cearense mediante um mecanismo 
simples, mas eficiente, que é o estímulo àquele que produz. 
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Serão empregados neste projeto 52 milhões de cru
zeiros, dos quais vinte milhões, oriundos do Ministério da 
Agncultura. 

I: evidente que sem a expansão da produção algodO'ei
ra no Estado não teríamos condições de consolidar o nosso 
pólo têxtil, que é conquista irreversível do povo cearense. 

CAF~ 

Um outro ousado programa é o da cafeicultura, apro
veitando a área das serras úmidas, como Baturité, Meruo
ca e lbiapaba, além das serras do Araripe, São Pedro e 
Pereira. 

Nessas regiões s·erão plantadas 12 milhões de mudas 
até o fim do ano. 

Até 1978 esperamos atingir um total de 48 milhões de 
mudas. 

Para o programa da cafeicultura, mobilizou o Estado 
recursos da ordem de Cr$ I 00 milhões. 

POLONORDESTE 

Por sua vez, o programa POLONORDESTE já se encon
tra em acelerado ritmo na microrregião da lbiapaba e ainda 
no corrente ano abrangerá o maciço de Baturité e os ser
tões dos lnhamuns e Salgado. 

O programa prevê uma ação conjunta em vários seto
res de atividades, tais como estradas vicinais, eletrificação 
rural, armazenagem, assistência a agricultores, crédito e 
comerei a I ização. 
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Para se ter uma idéia de sua magnitude, basta que 
citemos algumas das obras e serviços que serão realiza
dos: 

- 1.400 guilômetros de linhas de distribuição rural, 
beneficiando 7.000 propriedades rurais. 

- 650 quilômetros de estradas vicinais para escoa
mento da produção. 

-Aquisição de 300 tratores, com emprego de recur
sos da ordem de Cr$ 25 milhões. 

- Experiências com as culturas do café, cana-de-açú
car, feijão , urucu , amendoim e horticultura, com um dis
pêndio de Cr$ 18 milhões. 

Ao todo serão empregados, até 1978, recursos da 
ordem de Cr$ 700 milhões do POLONORDESTE. 

PESCA 

Através da CEPESCA, vimos procurando incentivar o 
consumo de pescado em nossa terra, oferecendo-o a preços 
accessíveis às camadas de baixa renda. 

Isto faz parte de nossa luta contra a subnutrição, 
oriunda da falta de consumo de proteínas do reino animal. 

A infra-estrutura da CEPESCA, foi para esse fim am
pliada, com a inauguração do Frigorífico Industrial de For
taleza. 

Sua capacidade diária de armazenamento é de 400 to
neladas de peixe congelado. 

De acordo com os dados mais recentes, ocupa o Ceará 
o t'erceiro lugar na reg ião nordestina em volume de pesca, 
participando com 14% do total capturado. 
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Ocupamos sem discussão o primeiro lugar na captura 
da lagosta ( 75%) e o segundo lugar na do pargo, duas es
pécies que têm contribuído fortemente para obtenção de 
divisas. 

A indústria pesqueira cearense sofreu as consequen
cias da recessão do mercado externo no ano passado, po
rém o Governo do Estado auxiliou-a na superação da crise. 

Foi elaborado um plano de emergência, de que re
sultou o ressarcimento, p·ela União, dos créditos fiscais do 
IPI na exportação de peixes e crustáceos, desde 1969, signi
ficando um aporte apreciável de recursos para o setor. 

Um dos problemas com que nos defrontamos hoje, em 
conseqüência do rápido crescimento da capacidade de cap
tura, é o do perigo da extinção de espécies menores, como 
a lagosta. 

Daí ser uma de nossas d1retrizes ,melhorar o conheci
mento relativo dos recursos pesqueiros disponíveis e evitar 
um esforço máximo na pescá. 

No ano passado, implantou-se um projeto de fiscaliza
ção orientado para prevenir a pesca predatória. 

Paralelamente, a despeito das resistências, foi suspen
sa a pesca da lagosta nos meses de março a abril deste 
ano. 

No que diz respeito à pesca artesanal, estamos execu
tando um programa de assistência ao pequeno pescador. 

Vive ele geralmente em situação de penúria, apesar de 
contribuir com mais de 80% do pescado que é aqui con
sumido ou exportado. 

Um dos objetivos é estender os serviços previdenciá
rios a esse bravo homem do mar, a fim de dar maior segu
rança à sua família , normalmente numerosa. 
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Outro, estimular o associamento para que possa de
fender com mais eficiência os seus direitos. 

Ao encerrar esta exposição, concito os universitários 
aqui presentes a não descuidarem de seus estudos, espe
cialmente daqueles que os conduzirão a uma identificação 
mais perfeita com as aspirações de progresso de nosso Es
tado e de nossa região. 

CONCLUSÃO 

Há formas diversas de manifestar patriotismo e amor 
à terra que nos serviu de berço. 

Uma delas é aproveitar todas as oportunidades que 
se oferecem para o aprimoramento intelectual e para o do
mínio de novas técnicas de trabalho. 

Isto representa o esforço pessoal no sentido de fazer 
a Nação crescer através da capacidade e da sabedoria de 
seus filhos. 

Os Governos Revolucionários têm procurado multipli
car as oportunidades no ensino superior, de tal forma que 
chegamos hoje a mais de um milhão de vagas. 

Esta foi .uma das maneiras que os nossos dirigentes 
usaram para demonstrar seu patriotismo. 

À juventude cabe recolher e exaltar esse exemplo, estu
dando com afinco para compensar os enormes investimen
tos realizados e o elevadíssimo custo social da educação, 
transformando cada escola num rico celeiro de inteligên
cias cultivadas e de talentos, postos a serviço da grandeza 
nacional. 
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Governador Adauto Bezerra 
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