
ORELHA 1: 
Memorial ALEGRETE apresenta uma coletânea de poesias originadas na Brasnet, uma lista 
eletrônica que no início anos 90 congregava vários pesquisadores brasileiros no exterior, em sua 
maioria. Na lista Brasnet, Mauro Oliveira inaugurou a Rádio Uirapuru de Itapipoca (RUI), uma 
metáfora de uma rádio comunitária que viria a ser motivo de reportagem na VEJA e na Folha de 
São Paulo. Trata-se, na verdade, de uma história de vida contada em 50 poesias distribuídas em 10 
coleções, de acordo com o contexto: Roda Gigante (filhas), Coqueiro (família), Dedos Fortes 
(amigos), Beijo na Boca (mulheres), Noite de São João (emoções), Sertão (poesia cabocla), 
Luxembourg (“viagens”), Pirambu (sociais), Vida (agradecimento) e Zé de William (projetos). 
Cinqüenta poesias coincidem com 50 anos do autor. Ele presta uma homenagem a Mauro Oliveira, 
seu pai, com quem teve momentos inesquecíveis, em especial no sítio ALEGRETE, na Pacatuba 
(CE), onde “decodificava sua sabedoria, aprendia sua gramática e observava sua estética”! 
 
 
ORELHA 2: 
Mauro Oliveira nasceu em Fortaleza em 20 de setembro de 1954. Em 1973 formou-se em 
Eletrotécnica na antiga Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE), hoje Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Ceará (CEFET Ceará), onde viria a ser professor e Diretor Geral (1998- 
2004). Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o autor fez mestrado na 
PUC-Rio em Sistemas de Computação e Doutorado em Informática na Universidade “Pierre et 
Marie Curie” (Paris). Autor de mais de 60 artigos científicos e 120 crônicas em jornais de grande 
circulação, Mauro Oliveira já teve publicadas as seguintes obras: Internet Por Dentro e Para Todos 
(Editora Verdes Mares), Videoconferência em Educação à Distância (ETFCE) e Introdução à 
Gerência de Redes ATM (ETFCE). Foi pesquisador do CNPq, tendo orientado 18 dissertações de 
mestrado. Desde 1º de junho de 2004, o Professor Mauro Oliveira é Secretário de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações. 


