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Os 16 cearenses da Forbes que estão na lista dos mais ricos do Brasil. Leia mais na pág. 15

Cearense de Iguatu, Gen. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é o novo comandante do Exército. 
Ele é o general que freou pandemia nos quartéis com distanciamento social. Leia mais na pág. 10

O general Paulo Sérgio Nogueira, cearense de Iguatu, comandante do Exército em tres momentos de sua brilhante carreira no Exército.
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Gal Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira recebeu o Comando do Exército. Leia mais na pág. 20
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Conversando com o Leitor 
# Meus amigos, a nossa página na WEB chegou a 

451.276 visitas o que é um bom indicador, numa época 
em que os sites atravessam um período de crise. E que 
as redes sociais passaram por uma transformação com 
o Face Book, o Instagram e o Twiter. Mesmo assim, 
temos o nosso público.

# Por sinal, diariamente o setor de Comunicação 
Social da Casa expede um boletim on line antecipando a 
nota principal da primeira pagina do nosso portal, prin-
cipalmente em atenção aos cearenses que não moram no 
Ceará e mesmo no Brasil para que possam acompanhar 
as principais notícias do Ceará, Nos últimos tempos, 
notícias sobre chuvas e Covid.

# Nossos demais site seguem igualmente uma boa 
trajetória: o site sobre os 50 anos de Brasília www.Bra-
sília50anosdeceara.org,br chegou a 164,250 visitantes. 
O site contém a história da Casa, seus fundadores, suas 
diretorias, e textos biográfi cos de 150 cearenses pionei-
ros ou não que ligaram suas vidas ao desenvolvimento 
de Brasília.

# O outro site www.casadoceara50anos.com.br mos-
tra como foi a criação da Casa. Todos estados ganharam 
terrenos para a construção de casa, mas só os cearen-
ses construíram, Os demais estados não se deram ao 
trabalho, O site contém a história de desenvolvimento 
da Casa, a maior obra de assistência social do Ceará 
fora do Estado e não apenas para cearenses mas para 
a comunidade de Brasília e Entorno. Chegou a 52.034 
visitas, com textos biográfi cos de outros 150 cearenses 
que se envolveram com Brasília.

# A pandemia tem nos levado a ajustes importantes, 
mas a Casa tem procurado manter suas principais uni-
dades de serviços especialmente na Policlínica, com 
várias clínicas, e na Odontoclínica, com viários serviços. 
As duas unidades cobram preços populares com aten-
dimento de qualidade. Os interessados precisam lugar 
e marcar consultas para atendimento.

# Neste momento, a Casa está concluindo uma obra 
de melhoria na Policlínica e preparando o espaço para 
Fisioterapia.

# Geraldo Vasconcelos, o eterno presidente da 
Confraria dos Cearenses de Brasília, aguarda o fi m da 
pandemia para celebrar a vida em grande estilo, reu-
nindo as lideranças em torno de um projeto comum: 
fortalecimento da Casa do Ceará. Isto tem dito a Fer-
nando César Mesquita e a Wilson Ibiapina, seus mais 
frequentes interlocutores.

# A Casa aproveitou o momento de distensão da 
pandemia para fazer uma reforma nas instalações do 
curso de cabeleireiro.

# Todos perceberam que nossas principais festivi-
dades foram suspensas por causa da pandemia, Tudo 
indica que não teremos o nosso Natal Feliz em que 
homenageamos as pessoas necessitadas de Brasília e do 
Entorno que estão nos nossos programas assistênciais.

# O Bazar da Casa continua funcionando principal-
mente com doações da comunidade, com produtos de 
boa qualidade e a preços acessíveis.

Espaço Lúciano Barreira
Querem que a gente tenha juízo?
Como isso é possível??
Desde pequenos vimos o Tarzan andando nu.
A Cinderela chegava meia noite. 
O Pinoquio mentia pra caramba. 
O Aladim era ladrão. 
O Batman dirigia a 320km/h. 
A Branca de Neve morava com 7 homens e o Popeye 

fumava uma ervinha muito estranha e fi cava loucão! 
A Olivia palito tinha anorexia. 
O Pica pau sempre foi trapaceiro.
O Cascão não tomava banho.
Cebolinha falava tudo errado.
 A Monica baixava o pau nos meninos.
A Magali era gulosa. 
O Mickey nunca casou com a Minie. 
O Pato Donald, tambem não casou com a Margarida, 

não trabalhava e os tres sobrinhos sempre faltavam as 
aulas.

Tio Patinhas era pão duro. O Gastão vivia da sorte. 
Dick vigarista vivia de falcatruas. 
Esses foram os exemplos que tivemos desde 

pequenos...
E depois querem que tenhamos juízo!! 
Mande para todos os velhos sem juízo que vc conhece.
Pra mim, veio por engano. Rsrsrs
Mas to fazendo a minha parte. 

Laudo de defl oramento
Já ouvi falar de Várias denominações da Vagina, 

a saber: Coisinha, Piriquita, Dita Cuja, Perseguida, 
Cara Preta, Xana, entre tantas outras, mas BAIXO 
FUDETÓRIO é a primeira Vez. 

Em PINHEIRO, cidade da Baixada do Maranhão. 
O delegado registrava a queixa de uma Moça que se dizia 

Defl orada pelo Namorado. 
Na ausência de Médico Legista na Cidade para fazer o 

Exame de corpo de Delito, o Delegado pediu a uma Parteira 
afamada da Região, um Laudo por Escrito para Anexar ao 
Inquérito. 

Eis o laudo Proferido pela Profi ssional:

“Eu, Marivalda das Dores, parteira ofi cial do destrito de 
Pinheiro, declaro para o bem do meu ofício que, examinando 
os baixos fudetórios de Maria das Graças, constatei manchas 
arroxeadas na altura da críca, e também falta de couro de 
inocência na bastiana da xana, que pela minha experiência foi 
causada por supapo de rola ou solavanco de pica. 

É verdade e dou fé.”

Isso que é um laudo pericial preciso e efi caz.

Separação
Um advogado é chamado para resolver uma separação 

de um casal, juntos há mais de 50 anos: - Que triste, vocês 
com mais de 50 anos de casados, e agora querem se separar? 
Digam-me o motivo! Quem sabe eu possa resolver o problema 
de vocês? - Esse meu marido imprestável só tem uma ereção 
por ano! – Grita a esposa ao advogado. O advogado então 
pergunta ao marido a sua versão: - E você, meu amigo? Qual 
o motivo da separação? - Ela quer que desperdice essa única 
ereção por ano com ela! O advogado calou-se e tratou de 
preparar a papelada do divórcio.

Expediente
Fundada em 15 de outubro de 1963

Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) 
e Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
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José Jézer de Oliveira (Crato), Geraldo Aguiar de Vasconcelos (Tianguá), Fernan-

do César Mesquita (Fortaleza), João Vicente Feijão (Fortaleza), Osmar Alves de Melo 
(Iguatu), Vicente Landim de Macedo (Aurora), Francisco Alberi Mariano (Santana do 

Acaraú), Antônio Carlos Aguiar (Sobral), José Adirson de Vasconcelos (Santana de 
Acaraú), Élson Cascão (Araguari - MG), José Wilson Ibiapina (Ibiapina)
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Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: (Vago), Membros Efetivos: José Alves de Melo 

(Iguatu-CE), José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-CE) e Antônio Assunção 
Oliveira (Iguatu-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE), 
Cleuza Luíza Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).
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Como será o mundo depois da pandemia? 
Os bilhões de humanos que sobreviverão 

terão o que dizer e contar aos seus descen-
dentes.

Os milhões de cearenses, sobreviventes da 
catástrofe, também.

Cada qual com seu cada qual, com sua 
visão, sua verdade, sua opinião defi nitiva.

Milhões de interpretações surgirão em to-
dos os ramos do conhecimento, transportado 
pela revolução digital, numa velocidade 
subsônica.

O passado será um monte de escombros 
e os escombros seremos nós mesmos, 
sobreviventes de tempos imemoriais que 
não combinarão com o que esta vindo de 
cambulhada, no risco de vírus que partiu 
o mundo.

A idade contemporânea será inicialmente 
substituída pela idade digital que imporá gra-
dativamente novos valores para que a humani-
dade possa dar sequência à vida.

Uma nova ordem se estabelecerá, aqui e 
alhures, queiramos ou não.

Resta-nos aguardar.
Não vamos pagar pra ver. Já pagamos e já 

vimos nos 3 milhões de mortos no mundo e 
nos 500 mil no Brasil.

 
Inácio de Almeida (Baturité)
Diretor Responsável
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Estênio e amigos. 
Des. Paulo Régis, Des. 

Parente, Estênio Campelo e 
Des. Jefferson Quezado, os 
três componentes do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
7a Região. Ceará, ladeando o 
advogado Estênio Campelo.

Sumidão
O senador Girão, há dois anos no Senado, fi nalmente 

apareceu querendo investigar o dinheiro da Convid que foi 
para Estados e Municípios.

Alias, bastava a CPI da Covid solicitasse os relatórios de 
investigações feitas pela CGU, pelo TCU, pelo Ministério 
Público e pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, Amazonas e Pará.

De volta
O diplomata cearense Nilo Barroso voltou do exterior 

e retornou ao Senado cedido pelo Itamaraty

No Quadro Especial
O diplomata cearense Francisco Holanda que está 

em Ramalah foi transferido para o Quadro Especial do 
Itamraty,

Gilmar de Carvalho
Pesquisador e professor Gilmar de Carvalho, 71 anos, 

morreu por complicações de Covid-19, em Fortaleza. Natural 
de Sobral, Gilmar também era jornalista e estudioso da cultura 
cearense. A Associação Cearense de Imprensa (ACI) também 
lamentou a morte de Gilmar. O governador Camilo Santana 
(PT) lamentou a morte em nota nas suas redes sociais. 
“Gilmar era também um dos mais respeitados pesquisadores 
da cultura popular cearense”, acrescentou. Bacharel em 
direito e em Comunicação Social pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Mestre em Comunicação Social 
pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor em 
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Era professor do Departamento de 
Comunicação Social desde 1984 e integrante do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da UFC desde 2004.

Teimosos
“Bem aventurados os que andam de festa em festa 

em plena pandemia, porque logo verão o Senhor”. 
Teimosos (20.21).

Mais um cearense
Waldery Rodrigues deu o sangue ao Ministério da 

Economia, mas foi defenestrado de forma desagradável e 
desrespeitosa da Secretaria da Fazenda do Ministério. Antes 
levara um pito homérico. Perdeu o cargo porque foi acusado 
de ter negociado mal o orçamento. Antes , o cearense Mon-
sueto Almeida foi defenestrado da Secretaria do Tesouro 
por causa do Plano Mansueto. O próprio ministro Paulo 
Guedes anunciou que Waldery Rodrigues seria nomeado 
Assessor Especial. O Posto Ipiranga está dando os dedos 
para que não lhe cortem a mão. 

É covardia. Rinuncia del Vescovo di Iguatu (Brasile)
Il Santo Padre ha accettato 

la rinuncia al governo pastorale 
della Diocesi di Iguatu (Brasi-
le) presentata da S.E. Mons. 
Edson de Castro Homem

A renúncia de Dom Edson 
Homem, que tem 71 anos, se 
dá por motivo de saúde. Este-
ve à frente da Diocese desde junho Iguatu 2015 a fevereiro 
de 2021. A Diocese tem uma dimensão territorial de 29 mil 
quilômetros quadrados, contento neste território 19 municí-
pios em sua circunscrição. Com uma população existente de 
381 mil habitantes, residente em 67 mil domicílios, sendo 
destes domicílios 19 mil na zona urbana e 48 mil na zona 
rural. No dia 28 de janeiro, a Diocese completou 60 anos 
de criação.

Ceará velho de guerra
No Ceará, a capital é Fortaleza, o Brejo é Santo. A 

Morada é Nova. Limoeiro é do Norte. A Missão tá velha e 
o que é sempre novo é o Oriente.

A Prainha é do Canto Verde, mas a Pedra é Branca 
porque o Morro também é branco. 

A Várzea é sempre Alegre e a Canoa Quebrada.
Aqui você vai ao Horizonte, ao Jardim, e à Grana. 

Vê a Aurora, pisa no Barro, tem Independência, alcança 
Milagres, Graça e Redenção. Mas, cuidado, porque tem 
Cáscavel

Uma praia é a do Presídio, outra é da Baleia e outra do 
Preá e tem a maior que é Praia do Futuro.

Não tem vulcão, mas tem Lavras da Mangabeira,
O Museu é da Cachaça. O Ceará danado de bom...

Morada nova
A populção de Morada Nova terá um fórum melhor 

estruturado e mais acolhedor. A presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira, assinou em 13.04, a ordem de serviço 
para a reforma do prédio. O início da obra, avaliada em R$ 
1.502.900,90, está previsto para o próximo mês de maio e a 
conclusão para fevereiro de 2022. Vale ressaltar que todos 
os protocolos exigidos para evitar a propagação do novo 
coronavírus serão cumpridos.

Energia solar
A responsabilidade socioambiental faz parte do Planeja-

mento Estratégico do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e 
está integrada às ações de melhorias das unidades judiciárias 
de todo o Estado. No fi nal de 2019, os fóruns de Russas e 
Itapajé receberam, no total, 446 painéis solares que estão 
produzindo desde fevereiro, energia sufi ciente para atender 
à demanda de consumo de eletricidade das duas unidades.

A iniciativa inédita no TJCE tem expectativa de gerar 
economia de R$ 120 mil por ano. Além disso, o uso dos 
painéis reduz o impacto ao meio ambiente. Foram instalados 
224 painéis solares no novo Fórum de Russas, inaugurado 
em 18 de janeiro de 2019, e 222 no novo prédio de Itapajé, 
entregue ofi cialmente à população em 2 de dezembro de 
2018.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
Frota Neto
Edilma Neiva informa que 

o jornalista Antônio Frota 
Neto continua em Brasília, 
na doce companhia de Maria 
Estela Pompeu Brasil Frota 
vencendo a pandemia, lendo e 
escrevendo, sem sair de casa. 
Não tem data para o descon-
fi namento. O recado foi dado 
a Wilson Ibiapina e a JB Ser-
ra e Gurgel que há 60 anos 
acompanham a brilhante trajetória de Frota Neto.

Academia de Taguatinga
A Academia Taguatinguense de Letras está correndo 

o risco de perder a sua sede, localizada desde 2009, no 
Espaço Cultural Teatro da Praça de Taguatinga, diante 
da pressão para ceder o espaço para Gerência de Cul-
tura da Administração Regional. Gustavo Dourado, 
animador cultural das cidades satélites e presidente 
da Academia, que é patrimô, asnio cultural, material 
e imaterial de Brasília, está tentando encontrar uma 
alternativa. Tem que prevalecer o bom senso.

Fora da CNN
O poderoso chefão da CNN, que implantou a Rede 

CNN no Brasil, Douglas Tavolaro, que também passou 
pela Record, jornalista Douglas Tavolaro, de 44 anos, 
deixou a presidência da CNN Brasil, que acaba de 
completar um ano no ar. Tavolaro se dedicará a projetos 
editoriais nos Estados Unidos. O executivo vendeu sua 
participação societária para a família Rubens Menin, 
dono da MVR Engenharia e do banco Inter, que passa 
a deter a totalidade do capital da CNN Brasil. O capitão 
sonhou com uma CNN para acabar com a Globo. Só 
que a CNN, nos Estados Unidos, derrotou Trump de 
forma implacável.

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse:
“Dentro do PSDB, depois da própria provocação 

do Eduardo Jorge, começa um movimento muito forte 
de incentivo ao nome do senador Tasso Jereissati. 
Recentemente se intensifi caram movimentos no sentido 
de convencê-lo a aceitar colocar o seu nome. Claro 
que é um nome que enriquece muito o processo político 
nacional e transcende de forma defi nitiva o PSDB (…). 
Fica aqui um convite público, para que ele aceite esse 
chamamento.”

Entrevistado por O Globo, o tucano deu a entender 
que João Doria não é um nome nacional, e que Edu-
ardo Leite é um candidato para o futuro.

Almirante Flávio Rocha
O almirante Flávio Rocha passou uma temporada na 

SECOM, a pedido do capitão, mas não se adaptou ao 
tranco da comunicação, uma área de controle do fi lho do 
Presidente, o vereador Carlos Bolsonaro.

O almirante voltou a Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos.
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Terminal Pesqueiro de Camocim 
vai para a iniciativa privada

A Companhia Docas do Ceará 
informa que uma Portaria publica-
da pelas Secretarias de Aquicultura 
e Pesca e Transportes Aquaviários 
viabilizará essa concessão.

Informa a Companhia Docas do 
Ceará (CDC): o Terminal Pesqueiro 
de Camocim será concedido à ini-
ciativa privada.

Em mensagem a esta coluna, a 
CDC revela que 
isso será pos-
sível graças à 
Portaria SAP/
MAPA nº 100.

Trata-se de 
d e c i s ã o  q u e 
atende o pleito 
da diretoria da 
CDC, que vi-
nha alinhando 
as tratativas jun-
to às secretarias 
de Aquicultu-
ra e Pesca e de 
Portos e Trans-
portes Aquaviá-
rios há cerca de 
um ano e meio 
(pe r íodo  que 
coincide com a 
administração 
da atual gestão).

C o m  m a i s 
esse respaldo federal, a Autori-
dade Portuária avança no plane-
jamento das concessões de áreas 
operacionais e não operacionais e 
prevê lançar o Edital até o segundo 
semestre deste ano.

Com a publicação da referida 
Portaria, a Companhia Docas do 
Ceará está apta para explorar a 
área, na forma direta ou indireta, 
que será destinada aos serviços de 
descarga, congelamento, armaze-
nagem, pesagem, beneficiamento 
e a comercialização de pescado, 
de abastecimento de gelo, água 
e combustível, bem como outros 
serviços de interesse do setor 
produtivo.

Apontado como o principal polo 
da economia do mar no litoral Oes-
te do Ceará, o Terminal Pesqueiro 
de Camocim é um equipamento que 
vem gerando grande expectativa 
entre os empresários do setor, tendo 
em vista sua localização privilegia-
da para pesca. 

A estrutura do local foi pen-
sada para abrigar áreas de co-
mercialização, armazenagem, 
câmaras frigorífi cas, manuseio 
e triagem de pescado, fábrica 
de gelo, reservatório para 300 
mil litros de água, auditório e 
vestiários, além de área para 
ampliação do cais e da estação 
de efl uentes.

Segundo a 
diretora-pre-
s i d e n t e  d a 
C o m p a n h i a 
Docas do Ce-
ará,  Mayha-
r a  C h a v e s , 
há empresas 
interessadas 
no Terminal 
Pesqueiro de 
Camocim.

“A ação da 
Secretaria de 
Aquicultura e 
Pesca permiti-
rá, a curto pra-
zo, que o gas-
to público em 
uma área ocio-
sa se transfor-
me em geração 
de emprego e 
renda, sem fa-

lar na movimentação de carga e 
logística que impulsionará ainda 
mais o desenvolvimento e a eco-
nomia do Ceará”, diz ela.

 Acompanhando esse processo 
desde 2018, o diretor comercial 
da CDC, Mário Jorge Cavalcan-
ti, avalia esse desfecho muito 
positivo para a companhia, que 
vem seguindo o planejamento 
de trabalho mesmo durante as 
restrições impostas devido à 
pandemia da Covid-19. 

O próximo passo será a atu-
alização do estudo de viabili-
dade econômica e preparação 
para publicação do edital. “Este 
é mais um equipamento que 
será concedido para receber 
investimentos privados, o que 
mostra que a nossa diretriz de 
gerar aporte fi nanceiro em bens 
públicos ociosos trará retorno 
tanto para a companhia”, afi rma 
Cavalcanti.

Escrito por Egídio Serpa, 
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Expandimos as fronteiras do 
conhecimento e conquistamos nota 

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

M. Dias Branco capta R$ 811 milhões 
para incentivar agricultura

Segundo Comunicado ao Mercado, 
a empresa cearense, líder nacional do 
mercado de massas e biscoitos, incenti-
vará a agricultura sustentável dos seus 
fornecedores.

Em Comunicado ao Mercado, dis-
tribuído, a cearense M. Dias Branco, 
líder do mercado brasileiro de massas 
e biscoitos, anunciou que captou R$ 
811 milhões por meio de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio.

Esses recursos serão investidos na 
promoção e incentivo à agricultura sus-
tentável dos fornecedores da empresa.

É a seguinte a íntegra do Counivado 
de M. Dias Branco:

“A M. Dias Branco S.A. Indústria 
e comércio de alimentos (“M. Dias 
Branco” ou “Companhia”) comuni-
ca que, concluiu a captação de R$ 
811.644.000,00 (oitocentos e onze mi-
lhões e seiscentos e quarenta e quatro 
mil reais) por meio de Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio (CRAs) 
classifi cados como Títulos Verdes. A 
demanda pelos CRAs chegou a R$ 
2,3 bilhões, equivalente a 2,9 vezes 
o valor inicial de R$ 800.000.000,00 
(oitocentos milhões de reais). O risco 
da emissão dos CRAs atribuído pela 
Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.

“Os recursos serão utilizados para 
promover e incentivar a agricultura 
sustentável dos fornecedores da empre-
sa, garantindo a melhoria contínua da 
segurança alimentar e nutricional dos 
produtos ofertados aos consumidores. 
Esta iniciativa faz parte da estratégia de 
incentivar o fornecimento de matéria 
prima no longo prazo, comprometendo 
os fornecedores e a companhia com 

os objetivos de desenvolvimento sus-
tentável da Organização das Nações 
Unidas (ONU), e reforça a posição da 
M. Dias Branco como referência em 
sustentabilidade no Brasil.

“O enquadramento na categoria de 
título verde contou com a avaliação 
externa da Resultante, escritório es-
pecializado na agenda de integração 
ESG e fornecedora de pareceres 
para títulos temáticos. O processo de 
avaliação revisou os critérios e polí-
ticas da companhia para compra de 
insumos e realizou uma verifi cação 
de conformidade socioambiental dos 
fornecedores incluídos nos termos da 
emissão.

“A captação foi feita por meio da 
emissão de duas séries de debêntures 
simples, não conversíveis em ações e 
sem garantia, que serviram de lastro 
para os CRAs. O prazo de vencimento 
da primeira série é de sete anos e de 
dez anos para a segunda série. No 
bookbuilding realizado no último 
dia 03 de março de 2021, a empresa 
fi xou as taxas de juros em 3,7992% 
e 4,1369% para cada série, além de 
correção pelo IPCA.

“A operação foi coordenada pelo 
Bradesco BBI (coordenador líder), 
XP Investimentos e Itaú BBA. Os 
coordenadores foram assessorados le-
galmente pelo escritório de advocacia 
Demarest e a companhia teve como 
assessoria legal a banca Pinheiro Neto 
Advogados.

“Finalmente, o Itaú BBA atuou 
como assessor exclusivo na obtenção 
da classifi cação de Títulos Verdes

Escrito por Egídio Serpa

M. Dias Branco: 
Lucro sobe no ano e cai 21% no 

4º tri com custos e menor demanda
Receita líquida fi cou praticamente 

estável, com variação positiva de 0,4% 
no ano a ano, para R$ 1,7 bilhão.

 A M. Dias Branco, líder nos merca-
dos de biscoitos e massas no Brasil, re-
gistrou lucro líquido de R$ 209 milhões 
no quarto trimestre de 2020, queda de 
21,1% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, pressionada por maiores 
custos com trigo e câmbio, enquanto a 
demanda interna recuou.

Na mesma linha, o lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amortização 
(Ebitda) atingiu R$ 192,2 milhões no 
trimestre, redução de 33,5% ante igual 
período de 2019, informou a companhia 
em balanço citando que o fi m do auxílio 
emergencial impactou os resultados.

A receita líquida fi cou praticamente 
estável, com variação positiva de 0,4% 
no ano a ano, para R$ 1,7 bilhão, afe-
tada por uma diminuição no poder de 
compra das famílias.

Quebrando um ciclo de alta visto 
desde o início da pandemia da Co-
vid-19, os três últimos meses do ano 
marcaram queda 15,5% no volume 
total de vendas, para 415,7 mil tonela-
das, em relação ao mesmo intervalo de 
2019. A comercialização de biscoitos 
baixou 10% e de massas, 9,9%.

“Entendemos que houve uma rela-
ção com o fi m do auxílio emergencial, 
pois no segundo e terceiro trimestres 
houve aumento na demanda por 
biscoitos e massas”, disse à Reuters 
o diretor executivo de Relações com 
Investidores e Novos Negócios da 
empresa, Fábio Cefaly.

Ele ressaltou que a companhia 
ganhou “market share” frente aos 
concorrentes, mas os volumes caíram. 
“Essa conta fecha quando a gente olha 
o mercado, (porque) o mercado tam-
bém caiu”, afi rmou.

Por Nayara Figueiredo, da Reuters
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Tinha então 21 anos e 
lá estava, naquela tarde 
de sábado, desfrutando 
do privilégio de cami-
nhar ao lado de dois 
gigantes. Neófito nas 
rodas literárias da ci-
dade, intimidado ante à 
companhia luminosa de Airton Monte e Rogaciano 
Leite Filho, não ousava articular uma só palavra. 

Como convinha a um aprendiz, apenas os ouvia, 
maravilhado, a desfi arem anedotas e a trocarem ideias 
sobre arte e literatura, enquanto dobrávamos a esquina 
da 13 de Maio com Carapinima. Íamos rumo ao Quina 
Azul, espécie de templo sagrado etílico-cultural do 
bairro do Benfi ca.

Airton e Rogaciano eram de geração anterior à mi-
nha. Poucos anos antes, haviam lançado o manifesto 
do grupo Siriará, no qual propugnavam “contra o co-
lonialismo interno do sul e a condenação regionalista 
da literatura nordestina”, ao mesmo tempo em que se 
declaravam “a favor de uma literatura sem vassalagem, 
nordestinagem, inferioridade”. Propunham: “Pensar 
e sentir o Nordeste e ter o direito de perguntar pelo 
Brasil”.

Foi minha primeira ida ao Quina Azul. Ali conhece-
ria Adriano Spínola, Batista de Lima, Carlos Emílio, 
Geraldo Markan, Luciano Maia, Oswald Barroso, 
Rosemberg Cariry e tantos outros ídolos literários de 
minha juventude que, por generosidade, acolheram-me 
como testemunha anônima e silenciosa de vesperais e 
noitadas regadas a cerveja, música e poesia.

Ali fi z parte de minha aprendizagem juvenil como 
leitor e escrevinhador. Airton, que acabara de lançar 
Alba Sanguínea, extraordinário livro de contos, acei-
tou o convite para prefaciar uma coletânea de versos 
meus, reunidos em um folheto xerocado, ao que dei o 
título de Gamões e fl iperamas: poemas biodegradáveis 
para lavar a alma e a burra. Rogaciano foi um dos 
primeiros a comprar um dos exemplares, vendidos 
de mão em mão, pelos bares e botequins de Fortaleza.

Anos depois, Rogaciano seria meu colega de 
redação. Ele, como um dos principais colunistas 
da casa. Eu, como “foca”, repórter principiante, no 
jargão jornalístico. Se isso para mim já era motivo 
de supremo orgulho, o que dizer então quando, mais 
tarde, tornei-me editor das crônicas diárias de Airton, 
datilografadas e enviadas de táxi ao jornal, em uma 
época pré-internet e, na verdade, até mesmo pré-fax.

 “Pensar e sentir o Nordeste e ter o direito de per-
guntar pelo Brasil” — o mote do Siriará nunca me saiu 
da cabeça e do campo de propósitos como jornalista e 
escritor. Particularmente agora, quando morando longe 
do país sou convidado a 
retomar minhas colabo-
rações para o Diário do 
Nordeste, onde iniciei a 
carreira como revisor. 

Evoé, mestre Airton! 
Evoé, mestre Roga! 

Escrito por Lira 
Neto, 

Pensar e sentir o Nordeste

Leituras I Ceará deve receber novo parque de energia solar 
com investimento de R$725 milhões

O empreendimento deverá contar com 5 projetos no 
Estado, devendo ser gerados mais 500 empregos na fase 
de construção e mais de 120 na fase de operação.

Um novo projeto de energia solar no Ceará deverá 
contar com um investimento de cerca de R$725 milhões 
para um parque de produção. A informação foi confi rmada 
pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), que aprovou a consulta 
prévia para o fi nanciamento do 
projeto de um parque. Ao todo, 
devem ser fi nanciados R$ 422,5 
milhões pelo Fundo de Desenvol-
vimento do Nordeste da Sudene 
(FDNE). 

O investimento total, de R$ 
725 milhões, será destinado para 
a construção de 5 parques ener-
géticos pela empresa Lightsource 
(Milagres I, II, III, IV e V Geração de Energia LTDA). 
A expectativa é que sejam gerados cerca 540 empregos 
durante a fase de implantação e construção, e mais 125 
oportunidades quando o parque estiver em plena operação.

Segundo a Sudene, a aprovação da consulta prévia é 

o primeiro passo para a concessão do fi nanciamento, que 
para a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento 
e de Financiamento (CGDF) deve impulsionar um setor 
que tem ganhado força no mercado. Em nota, a CGDF 
afi rmou que o apoio da Sudene ao mercado de energias re-
nováveis seria “não apenas por manter o perfi l sustentável 
do sistema elétrico brasileiro, mas também por contribuir 

para a perspectiva de custos de 
operação mais baixos no futuro”. 

Matriz energética
Segundo a CGDF, a compo-

sição da energia solar na matriz 
energética brasileira passou de 
1,2% em 2019 para 1,87% me 
março de 2021. Ao todo, são 3,29 
GW de potência instalada em 
operação e 1,22 GW de parques 
em construção. 

A Coordenação-Geral ainda cita que, pelos planos da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), há uma expecta-
tiva de um incremento de até 7 GW na matriz até 2029, 
seguindo o Plano Decenal de Expansão Energética-2019.

Escrito por Redação.

Casa do Ceará já se prepara para o pós pandemia
O presidente da Casa do Ceará em Brasília, José Sam-

paio de Lacerda Júnior, destacou que a Diretoria julgou 
necessário promover algumas melhorias internas durante 
a pandemia, quando foram reduzidas as atividades gerais 
da Instituição. “ Precisamos nos preparar para superar os 
desafi os que virão no pós epidemia”, disse,

Neste sentido, a Casa providenciou:
1, Atendendo recomendação do Corpo de Bombeiros do 

Distrito Federal contratou uma empresa para elaboração 
de um projeto de incêndio para adequação e atualização 
dos padrões de segurança nas instalações da entidade.

2. Reforma da Policlínica para melhorar o espaço de 
trabalho dos médicos e prestar melhor atendimento aos 
seus pacientes e colaboradores.

3, Reforma do espaço que será destinado ao funcio-
namento da Clínica de Fisioterapia, que funcionará em 
parceria com as fi sioterapeutas Daniana Siqueira e Vânia 
Alves, além de prestação de serviço os idosos da ILPI, 
a clínica arrecadará receita para a manutenção da Casa.

4, Reforma na sala do curso de cabeleireiro visando 
não só a formação e capacitação profi ssional como na 

prestação de serviços relacionados tais como: corte de 
cabelo, escova, hidratação, tintura, etc, a preços populares.

5, Melhora nas instalações do Bazar uma vez que são 
boas as perspectivas de recebimento de doações expressivas 
para fazer receitas necessárias ao funcionamento da Casa.

José Sampaio de Lacerda Júnior destacou que a Supe-
rintendente da Casa, Antônia Guimarães, tem recebido 
muitas doações para a Pousada Crysantho Moreira da 
Rocha, como as da Vara de Execuções Penais, por inter-
médio de seu titular Dr. Gilmar Tadeu Soriano, Juiz de 
Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, e da Analista Judiciário, Aline Andrade Lopes 
Clemente. Do diretor Administrativo-Financeiro, Vicente 
Magalhães, na formas de lençóis, colchas, colchões, to-
alhas destinadas aos idosos permanentes da Pousada, do 
primeiro vice presidente, João Estênio Campelo Bezerra, 
que sempre realiza doações para a entidade.

Acrescentou que todos os idosos da Pousada foram 
vacinados e ao longo de todo o no de 2020 a Fundação 
Itaú prestou toda a assistência preventiva de exames e 
testes regulares contra a COVID-19.

COVID levou Professor e pesquisador Gilmar de Carvalho
O pesquisador e professor Gilmar de Carvalho, 71 anos, 

morreu por complicações de Covid-19 RM 18.04 em For-
taleza. Natural de Sobral, Gilmar também era jornalista e 
estudioso da cultura cearense.

A informação foi divulgada pela amiga, curadora e 
pesquisadora, Dodora Guimarães, em suas redes sociais. 
Dodora lamentou a morte do pesquisador e afi rmou que 
“a cultura brasileira perde um de seus mais dedicados co-
laboradores, e a cultura do Ceará o seu mais competente 
tradutor”. Ele estava internado desde 20 de março último 
em uma UTI de um hospital particular.

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) também 
lamentou a morte de Gilmar. Pelas redes sociais, a amiga 
mencionou que “ele foi sócio da entidade por mais de duas 
décadas. Sua dedicação à pesquisada cultura popular, com 
vasta produção bibliográfi ca, e a atuação como professor 
de gerações de jornalistas são imensas”.

O governador Camilo Santana (PT) lamentou a morte 

em nota nas suas redes sociais. “Recebi com muito pesar a 
notícia da morte do professor Gilmar de Carvalho, vítima 
da Covid-19”, disse. “Gilmar era também um dos mais 
respeitados pesquisadores da cultura popular cearense”, 
acrescentou.

Gilmar de Carvalho era bacharel em direito e em Co-
municação Social pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Mestre em Comunicação Social pela Universidade 
Metodista de São Paulo e doutor em Comunicação e Semi-
ótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Era professor do Departamento de Comunicação Social 
desde 1984 e integrante do Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia da UFC desde 2004.

Gilmar trabalhava em pesquisa atividades de ateliês xi-
lográfi cos da região do Cariri como a Lira Nordestina em 
Juazeiro do Norte, acompanhando a produção de várias 
edições de livros de cordel, álbuns de gravuras e matrizes.

Airton Monte era umas das 
companhias de Lira Neto
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Leituras II

Por Wilson Ibiapina (*)

Quando cheguei a Brasília em 1970, a cidade 
estava com dez anos, com muita poeira e ritmo 
acelerado dos operários em construção. Muito do 
que aconteceu nos primeiros momentos da nova 
capital só fi quei sabendo agora, 61 anos depois da 
inauguração. As histórias curiosas foram resgatadas 
pela jornalista Rosalba da Matta Machado e estão 
no livro “Dutra, memórias de um garçom de Jus-
celino, mordomo em Brasília”. Tem apresentação 
do saudoso jornalista Carlos Chagas, orelha escrita 
pelo jornalista Silvestre Gorgulho. É do ex-secretá-
rio de Cultura do DF a revelação de que a estátua 
da Justiça, na praça dos Três Poderes, inicialmente, 
foi colocada dentro do prédio do Supremo Tribunal 
Federal Foi levada para a praça por determinação de 
Oscar Niemeyer, sob o argumento de que a justiça 
é para todos. A lei fundando Brasília foi assinada 
por JK em primeiro de outubro de 1957. A data da 
inauguração a 21 de abril de 1960 foi sugerida por 
Israel Pinheiro, o comandante da construção.

A jornalista Rosalba da Matta Machado con-
versou durante meses com José Dutra Ferreira, 
que veio de Araxá para trabalhar como o primeiro 
garçom do Catetinho para servir ao presidente 
Juscelino Kubitschek. Dutra trabalhou inicialmente 
no Palácio de Tábuas, inaugurado em outubro de 

Os primeiros tempos de Brasília

1956. Só em janeiro de 1957 é que foi rebatizado 
pelo violonista Dilermando Reis de Palácio do Ca-
tetinho, Hospedou gente importante dos meios polí-
tico,intelectual e artístico. Estiveram lá Juca Chaves, 
Dilermando Reis, e também Tom Jobim e Vinicius 
onde criaram a Sinfonia da Alvorada, que conta em 
musica e versos a saga da construção. Os primeiros 
blocos residenciais surgiram nas super quadras 105, 
106, 107 e 108 –Sul.

 
Uma fi gura da maior importância na construção da 

cidade foi o engenheiro agrônomo Bernardo Sayão. 
A missão dele era construir as estradas para que 
todos chegassem à nova capital e também implantar 
uma estrutura agrícola na região. Foi ele que sugeriu 
a Israel Pinheiro trazer imigrantes japoneses para 
criar um cinturão verde em Brasília. Frutas, verduras 
e legumes para abastecer a população que cresce 
destruindo as chácaras, riachos e nascentes. Israel 
entregou essa tarefa ao pai da escritora cearense Ana 
Miranda. O engenheiro Raul Miranda contou com a 
ajuda das famílias japonesas que plantaram frutas e 
verduras em numerosas chácaras ao redor do Plano 
Piloto. Foi Bernardo que escolheu a área em que 
Israel Pinheiro construiu sua casa. Foi chamada de 
Granja Israel Pinheiro. O político mineiro não gostou 
da ideia. Saiu o nome mas fi caram as iniciais: I.P 
ou seja Ipê. É por isso que lá não se via um único 

pé da árvore que hoje enfeita o Distrito Federal. A 
Granja Riacho Fundo também foi batizada por ele 
para abrigar o médico Ernesto Silva. Já a Granja do 
Torto foi moradia do engenheiro Iris Meinberger 
até quando deixou a diretoria da Novacap. Ber-
nardo Sayão escolheu a Granja Tamanduá, mas ele 
estava sempre viajando, cuidando das estradas, da 
agricultura. Foi num acampamento às margens da 
rodovia Belém-Brasília, que ele estava construindo, 
que aconteceu a tragédia. Em janeiro de 1959 uma 
árvore caiu sobre a barraca dele. Sayão foi a primeira 
pessoa a ser enterrada no Campo da Esperança. Uma 
estrada teve que ser aberta às pressas durante a noite 
para que as pessoas tivessem acesso ao cemitério.

Em seu livro de 399 páginas, ilustradas com muitas 
fotografi as, a jornalista Rosalba da Matta Machado 
conta por que JK chorou durante a missa de inaugu-
ração de Brasília. O garçom Dutra disse à Rosalba 
que estava trabalhando durante o jantar do dia da 
inauguração, quando ouviu o presidente justifi car o 
choro: “as lágrimas foram uma consequência. Parece 
que somente naquele momento de refl exão tomei ple-
na consciência que inaugurava Brasília para o Brasil 
e para o mundo. Nosso sonho estava realizado.”

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), escritor, jornalista, 
cronista, comentarista de rádio e tevê

Arco Educação compra sistemas educacionais 
COC e Dom Bosco por quase R$ 1 bi

Os dois sistemas estão em mais de 800 escolas no 
Brasil, especialmente na região Sudeste, e atendem a 
210 mil alunos do ensino fundamental.

A empresa Arco Educação anunciou, um acordo para 
adquirir 100% do controle dos sistemas educacionais 
COC e Dom Bosco da empresa de educação Pearson. O 
valor anunciado do negócio é 
de R$ 920 milhões. O negócio 
ainda precisa ser aprovado 
pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade).

Os dois sistemas estão em 
mais de 800 escolas do Bra-
sil, especialmente na região 
Sudeste, e atendem a 210 mil 
alunos do ensino fundamental. 
A transação foi intermediada 
pelos escritórios Rotshchild & Co e Lobo de Rizzo 
pelo lado da Arco, enquanto Madrona Advogados e o 
JP Morgan representaram a Pearson.

“A aquisição dos sistemas educacionais da COC e 
do Dom Bosco reforça a nossa estratégia de fortalecer 
o nosso posicionamento em soluções para o ensino 
fundamental privado”

Ari de Sá Neto, presidente e fundador da Arco, em nota
O negócio, segundo Neto, trará uma complementarie-

dade geográfi ca e de preço para a Arco Educação, que 

tem capital aberto na bolsa de Nova York. A intenção 
da Arco é acelerar o crescimento das marcas colocando 
mais tecnologia nos sistemas educacionais, melhorar a 
distribuição e o atendimento aos clientes.

Para completar, quer vender outros produtos da Arco 
para as empresas que já são parceiras do COC e do 

Dom Bosco.
O preço que será pago 

pelos ativos representa 14,4 
vezes o Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização) de 2020.

Está é a terceira aquisição 
da Arco desde a abertura de 
capital, ocorrido em setembro 
de 2018. Antes, havia adqui-
rido o sistema educacional 

da Positivo e também 60% da Escola da Inteligência, 
do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Somente pelo 
sistema Positivo, a Arco desembolsou R$ 1,65 bilhão.

Nos nove primeiros meses de 2020, a Arco Educação 
viu a sua receita líquida aumentar 117%, para R$ 705,2 
milhões. O crescimento do Ebitda foi ainda maior: 
148%, a R$ 255,1 milhões.

A companhia, que é vista como uma startup de 
tecnologia em educação, viu suas ações subirem 43% 
desde a sua estreia na Nasdaq.

Cid Gomes propõe substituir 
Lei de Segurança Nacional 

por estatuto
Editada durante a ditadura militar, a Lei de Segurança 

Nacional (LSN), que lista crimes contra a “segurança na-
cional” e a “ordem política e social” pode ser revogada. O 
senador Cid Gomes (PDT-CE) apresentou um projeto (PL 
993/2021) para acabar com o que classifi ca como “entulho 
autoritário”. No lugar da LSN, o senador propõe a criação 
de um estatuto para preservar as instituições democráticas.

Cid aponta que o a LSN permaneceu, nas primeiras décadas 
de vigência da Constituição de 1988, quase que esquecida, 
mas ele avalia que esse quadro se modifi cou nos últimos anos, 
com a crescente invocação da norma para punir manifestações 
críticas ao governante de plantão e calar adversários políticos. 
O senador destaca que a lei é mais branda que as anteriormente 
editadas pelos governos militares, mas que continuam presentes 
resquícios “da famigerada doutrina de segurança nacional” que 
identifi cava os críticos e opositores ao regime autoritário com 
a fi gura do “inimigo interno”.

De acordo com um levantamento citado por Cid, houve 
um aumento de 285% no número de inquéritos instaurados 
baseados na LSN. Ele aponta ainda que a maior parte das 
denúncias se refere aos chamados “delitos de opinião” reve-
lando uma “estratégia clara de intimidar e impor o silêncio 
a jornalistas, políticos e mesmo um ministro do Supremo 
Tribunal Federal”.

Um dos episódios recentes do uso da LSN para intimidar 
críticos envolveu o youtuber e infl uenciador digital Felipe Neto.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante cita-
ção da Agência Senado).
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Leituras III
País fabuloso

Por Gonzaga Mota (*)
Encontramos em várias fábulas de Esopo e de La Fontaine 

lições de moral que permitiram, com outras palavras, a elaboração 
do resumido texto. Florestal é um País muito rico, com milhões de 
hectares de área, rios, lagoas, banhado pelo oceano Atlas e com 
uma população diversifi cada de animais. Possui uma fl ora e uma 
fauna bonitas e produtivas. Os animais nem sempre se dão bem 
e prevalece a lei dos mais poderosos. Assim, apesar do chefe da 
administração do País ser o leão, rei da selva, panteras, tigres, on-
ças, jacarés, serpentes e outros indomáveis disputam a liderança. 
Os mais humildes e pequenos obedecem às determinações dos 
poderosos sem apresentar nenhuma reação. Muito embora o país 
Florestal possua uma “Lei de Comportamento”, infelizmente, 
muitas vezes não é respeitada. Há uma disputa permanente entre o 
leão e as outras feras graúdas e importantes. Pobre país Florestal. 
A mencionada disputa visa conquistar o poder, em todos os níveis, 
e não leva em consideração as reais necessidades dos animais 
indefesos. É mais signifi cativo, para alguns poderosos, conceder 
benefícios indevidos do que atender os modestos e carentes fl o-
restenses. A “Lei de Comportamento” reúne 5 (cinco) itens, quais 
sejam: 1 A fl oresta é de todos fl orestenses, não podendo haver 
discriminação de qualquer natureza, assim como é obrigatória 
a busca da soberania e da paz. 2 A solidariedade é fundamental 
para que todos os animais tenham acesso aos serviços básicos 
de saúde, educação, segurança e alimentação. 3 A vida e a liber-
dade constituem pontos fundamentais para a consolidação da 
“fl orestania”, ou seja, todos estão sujeitos a direitos e deveres. 4 
A liberdade é assegurada, desde que não venha signifi car ações 
indevidas e injustas aos animais, como também ao próprio País. 
5 Não é permitido, em qualquer situação, o abuso do poder, seja 
físico, ético, moral e legal, preservando-se sempre a justiça, para 
impedir desigualdades e decisões inadequadas. A situação em 
Florestal está complicada, em razão da desunião, da ganância, da 
corrupção (em vários sentidos) e da falta de solidariedade. Moral 
da história: espera-se que um dia o bem vença o mal.

Duas teses fi losófi cas
René Descartes (1596-1650) nasceu na França e faleceu na Su-

écia. Considerado o pai da fi losofi a moderna, destacou-se como o 
primeiro grande representante do Racionalismo, seguido então por 
Leibniz. David Hume (1711- 1776), nasceu e faleceu na Escócia, 
foi um dos mais célebres fi lósofos da Época Moderna, fundador 
da escola cética ou agnóstica, admirado por muitos amigos, inclu-
sive membros da Igreja. Como Descartes, Hume possuía muitos 
seguidores, dentre os quais se destacou Locke. Os pensamentos de 
Descartes e Hume deram origem a duas correntes fi losófi cas, res-
pectivamente: o Racionalismo e o Empirismo. A primeira diz que 
a razão é a fonte do conhecimento, a segunda mostra a importância 
dos sentimentos: audição, visão, olfato, tato e paladar. Kant iniciou 
suas observações fi losófi cas tentando conciliar as duas correntes, 
causando muita tensão, o que levou Hegel a conceber com pro-
fundidade o seu sistema dialético, desenvolvido por tese, antítese 
e síntese. A fi losofi a cartesiana tem por base dois pontos opostos: 
a coisa pensante (res cogitans), relacionada com o espírito, e a 
coisa extensa (res extensa) inerente à matéria. Espírito e a matéria 
seriam criações de Deus, cuja existência era essencial à fi losofi a 
de Descartes, embora seus seguidores, em épocas posteriores, 
procuraram omitir qualquer referência a Deus, porém mantendo a 
divisão entre o espírito e a matéria. Por sua vez, as relações mate-
máticas, segundo a teoria cartesiana, deveriam proporcionar uma 
descrição racional de todos os fenômenos naturais, objetivando 
descobrir a verdade. Defendeu que o início seria a dúvida e não 
a fé. Por outro lado, vale ressaltar que o argumento “Penso, logo 
existo” não foi original, pois fora dito, em outras palavras, por 
Santo Agostinho há mais de doze séculos. 

(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, 
historiador, ex-deputado federal, ex-governador do Estado 
do Ceará”.

Fyber: investidor alemão pode ressuscitar 
produção de buggys tradicionais no Ceará

Empresário deverá se reunir com o secretário de desen-
volvimento econômico do Governo do Estado, Maia Júnior, 
na próxima semana.

O Ceará poderá ter uma nova fábrica da Fyber, tradi-
cional marca cearense de buggys. Ainda não há previsão 
de início das operações, mas o empresário alemão que 
comprou a licença de produção dos veículos deverá se 
reunir com o secretário de Desenvolvimento Econômico 
do Estado, Maia Júnior, na 
próxima semana para discutir 
o possível investimento. 

Segundo Maia Júnior, o em-
presário comprou os direitos de 
produção da Fyber e demons-
trou interesse, através de uma 
consultoria, de investir em uma 
nova fábrica no Ceará. 

Não há, contudo, previsão 
do valor que poderá ser apor-
tado nem das dimensões da fá-
brica, assim como o número de empregos a serem gerados. 

“Um empresário comprou a licença da Fyber e, através de 
uma consultoria de projeto, eles me comunicaram o desejo 
de fazer a fábrica da Fyber no Ceará. Este empresário está 
vindo aqui na próxima semana para discutir as condições 
do projeto”, disse o secretário. 

Troller
Apesar dos buggys da Fyber terem sido desenvolvidos 

pelo menos criador da Troller, que lamentou a saída da Ford 

do Brasil, o negócio envolvendo o empresário alemão não 
tem conexão com a fábrica de utilitários off-road instalada 
em Horizonte. 

No entanto, Maia Júnior garantiu que o Governo do 
Estado segue mantendo esforços para encontrar um novo 
investidor para comprar a fábrica da Troller no Ceará.

Histórico da Fyber
Os buggys da Fyber foram desenvolvidos no Ceará no 

início da década de 1980 por 
Rogério Farias, que idealizou 
os veículos após criar um mo-
delo de carro anfíbio. A ideia 
era que o carro atravessasse 
pequenas faixas de água no 
litoral do Nordeste. 

Em 1982, foi criado o Fyber 
2000, que segundo Farias era 
um veículo “com uma mecâni-
ca simples com chassi tubular 
usando um monobloco em 

plástico reforçado com fi bra de vidro e componentes bá-
sicos”. Ao todo, na fábrica que fi cava em Fortaleza, foram 
produzidas 12.000 unidades em um período de 14 anos.

Seis anos depois, em 1988, foi criado o Fyber 3000, um 
carro tipo jipe na versão 4x2 com a mesma concepção do 
Fyber 2000 (chassi tubular, corpo de fi bra, motor traseiro 
refrigerado a ar). O modelo 3000, contudo, era equipado 
com uma carroceria semi-fechada, para-choques envol-
ventes e duas portas. Escrito por Samuel

Nova fábrica da Fyber no Ceará começa a produzir 
em julho e deve gerar 70 empregos

A empresa alemã Axxola GmbH ainda deverá investir cerca 
de R$ 30 milhões para construir unidade defi nitiva de produção 
para lançar até 1 mil veículos por ano.

A produção na nova fábrica da 
Fyber, marca de buggies cearen-
se, deverá ter início no próximo 
mês de julho deste ano, gerando 
cerca de 70 empregos e tendo 
capacidade de lançar até 200 
veículos no mercado por ano. A 
informação foi confi rmada pela 
Axxola GmbH, empresa alemã 
que assumiu o controle da marca. 

A produção inicial será ope-
rada em uma fábrica provisória 
no município de Paracuru, a 100 
quilômetros de Fortaleza, e poderá 
ser ampliada para lançar até 500 
buggies por ano. 

Contudo, para aumentar o 
potencial da marca, a Axxola 
deverá construir uma fábrica de-
fi nitiva nos próximos anos. Com 
um investimento de cerca de R$ 
30 milhões, como adiantado pelo 
Sistema Verdes Mares, a unidade 
deverá ter 62 mil metros quadra-
dos e contará com um projeto de 
arquitetos espanhóis e cearenses. 

Segundo informações da empresa, o projeto teve as dunas 
e as praias do Ceará como inspiração para criação do modelo. 

Previsão 
A fábrica defi nitiva da Fyber deverá ser concluída até o se-

gundo trimestre de 2023 e deverá gerar cerca de 100 empregos, 
podendo produzir até 1.000 buggies por ano. 

“Hoje, cerca de 2.000 buggies Fyber são utilizados por 
guias profi ssionais no Ceará. Alguns deles têm mais de 20 anos e 

existem buggies de uso diário que datam de 1987 e proporcionam 
momentos memoráveis a cerca de 1 milhão de turistas todos os 
anos. Uma incrível prova de qualidade”, relatou Dirk Wittenborg, 

CEO da Axxola.
Bom humor
Segundo Wittenborg, a decisão 

de investir na Fyber tem relação 
ao bom humor relacionado aos 
passeios de buggy, que são tradi-
cionais no estado do Ceará. 

“Sempre que via pessoas em 
um buggy Fyber, elas fi cavam 
de bom humor e com um grande 
sorriso no rosto. Parece que a 
marca e os buggies criaram algo 
que fi ca aquém no agitado mundo 
digital de hoje, trazendo ótimas 
lembranças para quem faz os pas-
seios ou quem dirige seu Fyber 
particular. Só a ideia de produzir 
muitos momentos memoráveis na 
vida das pessoas e ter a chance de 
possuir e desenvolver uma marca 
com tantas forças emocionais já 
faz o projeto valer a pena. Mui-
tos anos visitando Paracuru para 
kitesurf e o apreço pela cidade e 
sua gente tornou óbvia a escolha 
de construir aqui a nova fábrica”, 

disse.
Histórico 
Idealizado por Rogério Farias, criador da Troller, e Milton 

Nunes em 1983, no Ceará, a Fyber foi umas das pioneiras do 
mercado de buggies, se tornando líder na categoria.

Ao todo, foram produzidas cerca de 15 mil unidades ao longo 
dos anos, em modelos como Dunas, FyberStar e Fyber2000.

Escrito por Redação, 

Primeiros carros da Fyber foram criados no início da década de 1980
Foto: Tuno Vieira

Primeiros carros da Fyber foram criados no início da década de 1980
Foto: Tuno Vieira

Nova fábrica da Fyber poderá produzir até 1 mil veículos por ano 
a partir de 2023 - Foto: Divulgação
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Leituras IV Como o menino de Iguatu virou 
gal Paulo Sérgio comandante do Exército

Por JB Serra e Gurgel (*)
O nosso Ceará não está tão mal na fi ta do país pandêmico! 

População: 9,1 milhões; com densidade de 61,69 hab/km2, PIB de 
R$ 155,9 bilhões, com PIB per capita de R$ 17,1 mil, esperança 
de vida de 74,5 anos, mortalidade infantil de 18,8%; alfabetização 
de 86,4% e IDH 0,735. Poderia estar bem melhor. Mas somos o 
que somos. Foi Deus que nos fez assim.

 O Ceará sempre deu ao Brasil militares de excelência, não 
apenas pela vocação militar. 

Na semana em que a revista Forbes ampliou a lista dos cea-
renses com fortunas bilionárias, passando de históricos seis para 
16 (SP tem 99), fruto de muito trabalho e nenhum roubo, o Ceará 
emplacou o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira como 
comandante do Exército brasileiro.

Na nossa história tivemos militares ilustres como os generais 
Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza (Viçosa) e General Antônio 
Sampaio, (Tamboril) herói da Guerra da Tríplice Aliança. Pela 
sua bravura é o patrono da arma de Infantaria no Brasil.

O marechal Humberto de Alencar Castello Branco (Fortaleza) 
que foi presidente da República.

Há generais famosos como Juarez Távora, Juracy Magalhães, 
Costa Cavalcanti, Afonso Augusto de Albuquerque Lima, general 
Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira e seu irmão, Manoel Theo-
philo Gaspar de Oliveira, de uma estirpe de generais, sendo dois 
de Exército, Estevam Cals e Guilherme Cals.

Na Aeronáutica, temos brigadeiro Casimiro Montenegro Filho 
(Fortaleza), criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (CTA), 
instituições que foram o embrião da Embraer, além de pioneiro do 
Correio Aéreo Militar (CAM). É patrono da área de Engenharia 
da Força Aérea. Temos o coronel Fernando de Mendonça, pai do 
Programa Espacial brasileiro.

Na Marinha, o almirante Henrique Saboia (Sobral) que 
reformou a Marinha, almirante Benjamin Sodré.

Todos são homenageados com estátuas e nomes de rua pelo 
Ceará inteiro. 

O general Paulo Sérgio tem uma história de gente simples 
e comum, como a maioria dos cearenses do sertão central de 
Iguatu, “o mais populoso e o mais rico bairro de Acopiara!” 
Com determinação, tra balho, vontade de vencer, dignidade, 
ética, família, escalou o himalaia e chegou ao pico.

“Nascido em 28 de agosto de 1958, na cidade de Iguatu-CE, 
é fi lho de José Adolfo de Oliveira (in memoriam) e Lindalva 
Nogueira de Oliveira.

Incorporou às fi leiras do Exército em 4 de março de 1974, 
na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde concluiu 
o curso em 1976. Ingressou na Academia Militar das Agulhas 
Negras em 1977, tendo sido declarado Aspirante a Ofi cial da 
Arma de Infantaria em 15 de dezembro de 1980.

Além dos Cursos de Formação, de Aperfeiçoamento, de 
Altos Estudos Militares e de Política, Estratégia e Alta Ad-
ministração do Exército, realizou o curso de Operações na 
Selva e diversos outros estágios, dentre eles o de Combatente 
de Montanha, Operações Psicológicas e Comunicação Social.

Durante sua vida militar, serviu em unidades de Infantaria 
como o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, em João Pesso-
a-PB, o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Garanhuns-
-PE e o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém-PA, e 
foi, ainda, instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, 
em três oportunidades, tendo sido em uma delas o Comandante 
do Curso de Infantaria.

Como Tenente Coronel, comandou o 10º Batalhão de 
Infantaria Leve - Montanha, em Juiz de Fora-MG, no biênio 
2003-2004.

Como Coronel foi designado para o cargo de Adido de Defesa, 
Naval, do Exército e Aeronáutico junto a Embaixada do Brasil no 
México, onde permaneceu por dois anos.

Ainda, como Coronel, foi classifi cado por término de missão no 
exterior na Diretoria de Avaliação e Promoções, em Brasília-DF, 
onde desempenhou a função de Chefe da 1ª Seção e Subdiretor.

Como Ofi cial-General, foi Chefe do Estado-Maior do Co-
mando Militar do Oeste, em Campo Grande-MS; Comandante 
da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé-AM; Chefe do 
Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em Manaus-AM; 
Comandante da 12ª Região Militar, em Manaus-AM; Subchefe 
de Assuntos Internacionais do Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, em Brasília-DF; Comandante Logístico do Hospital das 
Forças Armadas, em Brasília-DF; Comandante Militar do Norte, 
em Belém-PA; e Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, em 
Brasília-DF.

Durante sua carreira militar foi agraciado com inúmeras con-
decorações, dentre as quais destacam-se: a Ordem do Mérito da 
Defesa, no grau Grande Ofi cial; a Ordem do Mérito Militar e de 
Rio Branco, no grau Grã Cruz; e as Ordens do Mérito Naval, Aero-
náutico, do Ministério Público Militar e do Judiciário Militar; além 
da Medalha do Pacifi cador e do Distintivo de Comando Dourado.

 
O General PAULO SÉRGIO é casado com a senhora MARIA 

DAS NEVES PAIVA FRANÇA DE OLIVEIRA e o casal possui 
três fi lhos, o Maj Inf DANILO, o Maj Inf RAFAEL OLIVEIRA 
e LUCAS, Engenheiro de Sistemas formado pelo Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA)”

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor, com 
Mariinha Gurgel Magalhães. Médica e prima.

Casa do Ceará agradece a dom Sérgio 
e convida dom Paulo César para uma visita

Exmo Rev
Cardeal dom Sérgio da Rocha
Arcebispo de Salvador /BA 
Privamos da vossa atenção enquanto esteve em Bra-

sília como Arcebispo e fomos distinguidos com a vossa 
presença na Casa do Ceará em Brasília quando rezou 
a missa de São José, Padroeiro do Ceará, no dia 19 de 
março, reavivando entre nós a nossa fé no Padroeiro na 
esperança que faça chover no Ceará, sempre atingido por 
uma estiagem que destrói o pouco de verde da nossa fl ora 
e nos escasseia a água para nossas necessidades básicas, 
da lavoura e dos animais.

 Na oportunidade, recordou sua passagem como bispo 
auxiliar de Fortaleza, quando conheceu a dura realidade 
de nossa aterra e do nosso povo.

A transferência para Salvador, como alto dignatário 
da Igreja Católica em nosso país, ´e uma indicação como 
Cardeal Primaz do Brasil ganhou do Santo Padre o Papa 
Francisco juma nova missão, já que é membro da Congre-
gação dos Bispos.

Congratulamo-nos com a investidura na Arquidiocese de 
Salvador e formulamos votos de uma gestão profícua, como 
a que aconteceu em Brasília, em benefícios dos católicos e 
de todos os cristãos.

Quando vier a Brasília, sinta-se acolhido pela Casa do 
Ceará.

Atenciosamente
José Sampaio de Lacerda Júnior,
Presidente da Casa do Ceará em Brasília
Casa do Ceará cumprimenta
Caro dom Paulo César Costa
A Casa do Ceará em Brasília, instituição criada em 1963, 

para atendimento aos cearenses que aqui chegavam para a 
construção da Nova Capital, que tem uma folha de relevantes 
serviços prestados a comunidade de Brasília e do Entorno, 
congratula-se com Vossa Reverendíssima pela investidura 
na Arquidiocese de Brasília e queremos que nos inclua nas 
vossas orações e preocupações de apostolado.

A Casa do Ceará é a única que sobreviveu. Todos os 
estados tiveram a mesma chance que nós e desistiram., Nos 
fomos adiante e qui estamos num espaço de 12 mil metros 
quadrados na Quadra 910 da Asa Norte, com serviços de 
uma Pousada de longa permanência para idosos, Policlinica 
e |Odontoclinica, cursos de formação e capacitação profi s-
sional, bibliotecas, museu, pinacoteca, uma bazar, e um 
elenco de eventos, travado e pandemia, mas que marcaram 
acentuadamente nossa presença na capital.

Todos os anos em 19 de março comemoramos o Dia de 
São José, que está nosso calendário de eventos, por ser o 
Padroeiro do Ceará e da nossa Casa, com uma missa solene 
invariavelmente celebrada seja pelo Arcebispo de Brasília 
seja por um dos seus bispos auxiliares, dom Marconi por 
varias vezes aqui esteve. Desde logo nos o convidamos para 
que pós pandemia, em 2020, Vossa Reverendíssima venha 
ofi ciar a Missa de São José de 2022,

Aguardamos a oportunidade de recebermos na nossa 
sede para que possa conhecer a nossa obra de Assistência 
Social, dentro do espírito das ações da Igreja  Católica. Veja 
a melhor data e nos comunique através da nossa Superin-
tendente, Antônia Guimarães, pelo telefone ou e mail, para 
que possamos agendar.

Atenciosamente
José Sampaio de Lacerda Júnior
Presidente da Casa do Ceará em Brasília

Nova Superintendente da 
Receita Federal no DF

Graduada em Ciências Econômicas 
e em Ciências Contábeis pela Pontifí-
cia Universidade Católica de Goiás, 
e especialista em Contabilidade e 
Auditoria pela PUC/GO, em Comércio 
Exterior pela Universidade Federal do 
Amazonas e em Direito administrati-
vo Disciplinar pela Universidade de 
Fortaleza, Rosane Esteves, nascida 
em Goiânia/GO, é Auditora-Fiscal da 
Receita Federal desde 2002. Atuou na 
Seção de Fiscalização da Delegacia em Rio Branco, onde foi 
chefe de equipe. No mesmo período foi professora da Uni-
versidade Federal do Acre. Posteriormente, assumiu o cargo 
de Delegada em Rio Branco, e, na sequência, foi nomeada 
Inspetora-Chefe da Alfândega do Aeroporto de Manaus.

Em Brasília, novos desafi os pontuaram sua trajetória 
profi ssional, tais como a passagem pela Corregedoria, onde 
ocupou as funções de chefe da Divisão de Investigação e Co-
ordenadora Disciplinar. Atuou, ainda, na Coordenação-Geral 
de Planejamento, Organização e Avaliação Institucional, 
onde assumiu a função de chefe da Divisão de Desenvol-
vimento Organizacional e, recentemente passou a integrar 
a equipe da Subsecretaria de Gestão Corporativa como 
assessora-técnica, função que exerceu até a nomeação para 
o cargo de Superintendente da 1ª Região Fiscal.

A Casa do Ceará em Brasília reconhece de público que 
tem merecido atenção especial dos Superintendentes da Re-
ceita Federal que a anualmente fazem doações, nos termos 
da Lei, para que a Casa possa revender e fazer receita para 
fi nanciar seus programas assistenciais,
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Cearense de Iguatu, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é o novo comandante do Exército. 
Ele é o general que freou pandemia nos quartéis com distanciamento social

O presidente da Casa do Ceará em Brasília, José 
Sampaio de Lacerda Júnior, enviou cumprimentos ao 
novo Comandante do Exército, general Paulo Sérgio 
Nogueira, cearense de Iguatu - conterrâneo de Eleazar 
de Carvalho, Evaldo Gouvea, Humberto Teixeira, dom 
Mauro Teixeira Gurgel, Adahil Barreto Cavalcante - em 
nome da comunidade cearense em Brasília.

Ilustre General de Exército 
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
Tenho a honra e satisfação de cumprimentá-lo por sua 

nomeação para o importante cargo de comandante do 
exército brasileiro.

Em nome dos cearenses associados da Casa do Ceará 
em Brasília, entidade que tenho a honra de presidir, desejo 
ao ilustre conterrâneo muito sucesso no desempenho da 
importante função.

Espero, quando a pandemia permitir, ter a honra de re-
ceber sua visita, para um café cearense, à nossa instituição 
que presta relevantes serviços sociais e fi lantrópicos às 
comunidades carentes de Brasília e entorno.

Respeitosos cumprimentos de José Sampaio de La-
cerda Júnior.

O novo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, anun-
ciou na tarde desta quarta-feira os três novos comandantes 
das Forças Armadas. São eles: o general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira (Exército), o almirante Almir Gar-
nier Santos (Marinha) e o tenente-brigadeiro do Ar Carlos 
Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica). Ao contrário do 
que se previa, Braga Netto, de certa maneira, privilegiou 
os critérios de antiguidade e não realizou uma série de 
promoções nas Forças Armadas por razões estritamente 
políticas ou por alinhamento direto ao presidente Jair 
Bolsonaro.

Apesar desta tentativa de se desvincular desse critério 
político, entre especialistas a avaliação é que difi cilmente 
esse descolamento ocorrerá. “As forças estão politizadas 
há tempos. É uma posição anti-esquerda e conservado-
ra. Desde a redemocratização, elas admitiram algumas 
mudanças, dentro de determinados limites. A educação 
de seus ofi ciais, por exemplo, não mudou. Tanto que 
nas escolas de formação de ofi ciais ainda dizem que não 
houve golpe militar em 1964”, afi rmou o cientista político 
Alexandre Fuccille, professor da Universidade Estadual 
Paulista e pesquisador na área de Defesa.

Havia a expectativa que o presidente e indicasse o 
general Marco Antônio Freire Gomes, atual comandante 
da região Nordeste, que é o quinto mais antigo. Bolso-
naro e Braga Netto, contudo, escolheram o terceiro com 
mais tempo de Exército, Paulo Sérgio. O primeiro, José 
Freitas, entrará para a reserva em três meses por estar 
ocupando o cargo de general há 12 anos. Por essa razão 
foi excluído da promoção. O segundo, Marco Antônio 
Amaro dos Santos assessorou a ex-presidenta Dilma 
Rousseff (PT) na Casa Militar, o que foi um impeditivo 
para sua nomeação, já que a gestão Bolsonaro se opõe 
aos petistas. Amaro e Freitas seguirão automaticamente 
para a reserva.

Entre os militares, a surpresa com relação a Paulo 
Sérgio, atual chefe do departamento de Pessoal do Exér-
cito, acontece porque no domingo passado ele concedeu 
uma entrevista ao jornal Correio Braziliense, na qual 
defendeu uma série de medidas sanitárias para evitar a 
disseminação do coronavírus nos quartéis. E disse que, 
por conta do uso de máscaras faciais, de distanciamento 

social e da testagem em massa de seu efetivo a força re-
gistrou, proporcionalmente, menos caso que a população 
em geral. Foi na contramão do que prega o presidente, 
um negacionista da crise.

A escolha por Paulo Sérgio também ocorreu para tentar 
esvaziar mais um pedido de impeachment apresentado 
pela oposição contra Bolsonaro. Há cerca de 70 aguardan-
do análise do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). 
No pedido apresentado nesta quarta-feira, parlamentares 
afi rmam que o presidente está tentando controlar e utilizar 
politicamente o Exército durante a pandemia ao dizer que 
seu Exército poderia atuar contra lockdowns decretados 
por governadores de Estados. No texto, os congressistas 
citam que a troca no comando da Defesa mostra uma nova 
investida de Bolsonaro “com objetivo de usar as Forças 
Armadas politicamente e de atentar contra as instituições 
republicanas e democráticas”.

A situação de Paulo Sérgio hoje é similar à do general 
Eduardo Villas Bôas, que, em 2015, foi escolhido pela pre-

sidenta Dilma Rousseff quando era o terceiro mais antigo 
na função. Nas outras duas forças, não houve surpresas. 
Garnier Santos e Baptista Júnior eram apontados como os 
favoritos de Bolsonaro e as suas escolhas acabam por ll

Biografi a
Saiba quem é o general Paulo Sérgio, novo comandante 

do Exército
Natural de Iguatu (CE), casado e pai de 3 fi lhos, o 

militar é o terceiro mais antigo no Alto Comando da 
instituição.

Cearense, natural de Iguatu, o general Paulo Sérgio 
Nogueira Oliveira, de 59 anos, é o novo comandante do 
Exército.

Conhecido como general Paulo Sérgio, chefi ava o 
Departamento-Geral de Pessoal do Exército, em Brasília, 
desde abril de 2018.

Trajetória
O general Paulo Sérgio Nogueira é fi lho de um bancário 

e uma dona de casa. Até os 11 anos, estudou em sua cidade 
natal. Depois, ingressou no Colégio Militar de Fortaleza, 
em regime de internato. Em 1974, seguiu para a Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP).

Casado com Maria das Neves Paiva França de Olivei-
ra, tem três fi lhos, Danilo, Rafael e Lucas, além de dois 
netos e uma neta.

Em 1977, ingressou na Academia Militar das Agulhas 
Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro, tendo 
sido declarado aspirante a ofi cial da Arma de Infantaria 
em 15 de dezembro de 1980.

Ele também foi instrutor da Aman em três oportunida-
des, sendo, em uma delas, comandante do curso de Infan-
taria. Também em Resende, em 1994, foi subcomandante 

do 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Depois, na cidade 
mineira de Juiz de Fora, comandou o 10º Batalhão de 
Infantaria Leve-Montanha.

Paulo Sérgio também tem experiência na área interna-
cional tendo sido, por dois anos, adido militar do Brasil 
no México.

Como general, ele exerceu os cargos de chefe do 
Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, em Campo 
Grande (MS), comandante da 16ª Brigada de Infantaria de 
Selva, em Tefé (AM); chefe do Estado-Maior do Comando 
Militar da Amazônia, em Manaus-AM, comandante da 
12ª Região Militar, também em Manaus.

Recentemente, o general ganhou notoriedade por de-
fender medidas divergentes do presidente Jair Bolsonaro 
em relação à pandemia de Covid-19. Em entrevista ao 
jornal Correio Braziliense, ele alertou para uma possível 
terceira onda da Covid-19 e saiu em defesa das medidas 
de isolamento social.

O Exército e a Pandemia
Exército na Vacinação em Curitiba

Profi ssionais de saúde do Exército Brasileiro vão 
integrar as equipes de vacinação contra a Covid-19, em 
Curitiba. A parceria foi proposta na semana passada, com 
mediação da Câmara Municipal de Curitiba.

Conforme o acordo, 32 técnicos de enfermagem da 5ª 
Divisão de Exército e da 5ª Região Militar já fi zeram o 
treinamento no pavilhão de vacinação montado no Parque 
Barigui e serão integrados, nesta quinta-feira (1), por 
escalas, à equipe que aplica as doses dos imunizantes 
para os grupos de risco.

Segundo o Exército, os 32 sargentos, divididos entre 
os efetivos masculino e feminino, estão desde o início da 
pandemia atuando no combate à Covid-19 nas diversas 
Organizações Militares de Curitiba. Além disso, alguns 
já participaram de missões que benefi ciaram milhares de 
brasileiros, venezuelanos e indígenas desde o ano passado.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, 620 profi ssionais da 
rede municipal da saúde estão envolvidos nos esforços 
para imunizar a população curitibana em 14 pontos fi xos 
e três pontos de drive-thru distribuídos por toda a cidade.

Exército instala Hospital de Campanha para atender 
militares em Curitiba

O Exército Brasileiro enviou à Curitiba, nesta semana, 
o primeiro módulo reduzido do Hospital de Campanha 
do Rio de Janeiro, que foi montado no pátio do Hospital 
Geral de Curitiba. O objetivo é aumentar a capacidade de 
atendimento do hospital que atende militares e familiares 
do Paraná e de Santa Catarina.

A estrutura de 144 metros quadrados foi instalada pela 
equipe do Hospital de Campanha do Rio de Janeiro, com 
apoio de militares do 5º Batalhão Logístico de Curitiba. 
A expectativa é que o módulo comece a receber pacientes 
a partir desta quinta-feira (18).

Conforme a assessoria de comunicação do 5º Batalhão 
Logístico, o módulo conta com posto de triagem, dois 
consultórios e leitos de enfermaria. Além disso, foram 
disponibilizados equipamentos para mobiliar quatro leitos 
de UTI localizados no prédio principal do Hospital Geral 
de Curitiba.

Ainda conforme o comunicado, devido ao aumento de 
casos da Covid-19 na Região Sul do Brasil, o Exército 
decidiu potencializar a capacidade do Hospital Geral de 
Curitiba, que atualmente está com 100% dos leitos de 
UTI ocupados.
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Mais de 200 obras que geram 
30 mil empregos. O GDF não para.
Mesmo durante a pandemia, o GDF segue com mais de 200 obras em 
todo o Distrito Federal. São melhorias na mobilidade urbana, na qualifi cação 
de trabalhadores para o mercado de trabalho e na infraestrutura de saúde. 
Essas obras geram empregos e movimentam a economia. É um compromisso 
permanente de continuar cuidando das nossas cidades e da nossa gente.

Nova Escola Técnica de Brazlândia,
com qualifi cação profi ssional para 

até 2 mil alunos.

Túnel de Taguatinga: 1.700 empregos
e trânsito melhor para 135 mil motoristas.

2 novos postos do SAMU, 
na Asa Norte e em Taguatinga, 

e mais 2 em construção.

Último viaduto da Saída Norte
quase pronto.

Asfalto de qualidade, novos
meios-fi os e mudas de ipê na EPIG.

8,2 km de asfalto novo na DF-001, 
em Brazlândia, que ainda será duplicado.
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Leituras V
Por Reginaldo Vasconcelos (*)
Estiveram reunidos na conferência virtual 12.04, que teve dura-

ção de uma hora e meia, 10 acadêmicos. Compareceram ao grupo o 
Marchand Sávio Queiroz Costa, o Bibliófi lo José Augusto Bezerra, 
o Agrônomo Luiz Rego Filho, o Físico e Professor Wagner Coelho 
e o Médico, Teólogo, Filósofo e Latinista Pedro Bezerra Araújo.

Compareceram também o Jornalista e Advogado Reginaldo 
Vasconcelos, o Juiz de Direito Aluísio Gurgel do Amaral Júnior, 
o Procurador Federal Edmar Ribeiro, o Advogado e Sionista 
Adriano Vasconcelos, e o Especialista em Comércio Exterior 
Stênio Pimentel.

O Presidente Reginaldo Vasconcelos abriu os trabalhos comen-
tando o aniversário de 90 anos de Francisco Anysio de Oliveira 
Paula Filho, o fabuloso Chico Anysio, nascido a 12 de abril de 
1931. 

Chico Anysio foi o maior gênio brasileiro contemporâneo, 
artista multitalentoso, uma versão nacional do que foi para os 
americanos do norte o magnífi co Charles Chaplin. 

Foi radialista, ator, apresentador de TV, comediante, escritor, 
compositor, e, na maturidade, artista plástico, especializado na 
pintura de marinhas. 

Quando da instalação da ACLJ ele convalescia da enfermidade 
que o levou, e foi contatado pela Confreira Karla Karenina para 
integrar a Instituição.

Chegou-se a marcar viagem de uma comissão de acadêmicos 
ao Rio de Janeiro para empossá-lo formalmente, mas, na véspe-
ra, a família nos comunicou que a sua saúde piorara, e logo em 
seguida sobreveio a falência de múltiplos órgãos que ocasionou 
o seu passamento. 

Chico Anysio é o Patrono da Cadeira Virtual do Confrade 
Wagner Coelho, Membro Correspondente da ACLJ na Cidade do 
Rio de Janeiro, futuro Membro Titular da ABLJ. 

Assuntos Abordados
Pedro Araújo abordou a libertação dos escravos no Ceará, lem-

brando a memória da abolicionista sobralense Maria Tomásia, que 
fundou a Sociedade Cearense Libertadora e teve grande infl uência 
na antecipação da abolição da escravatura neste Estado, em 1884, 
quando o Presidente da Província era Sátiro de Oliveira Dias. 

Reginaldo Vasconcelos considerou que a abolição do cativeiro 
entre nós foi mais fácil porque a economia local não tinha estreita 
dependência do braço cativo, já que não tínhamos minas de mine-
rais preciosos nem cultura extensiva de cana de açúcar, atividades 
que requeriam numerosa mão de obra. 

Diante disso, como os cativos cearenses eram mais empregados 
em serviços domésticos, e tendo em vista as difi culdades climáticas 
que a todos compungia pelos sertões sáfaros, os negros cearenses 
se integravam afetivamente às famílias de seus amos – embora 
houvesse resistência aos casamentos interraciais, que mesmo 
assim aconteciam.

Adriano pontuou que a notória matriarca Dona Fideralina 
chegou a estabelecer em sua fazenda um criatório de escravos, 
mantendo geratrizes e padreadores negros, com objetivo de re-
produção comercial. 

Fideralina Augusto Lima (1832-1919), fazendeira que herdou 
do marido o comando da família e o controle dos negócios, tor-
nando-se líder política na Região do Cariri, e revolucionária na 
Sedição do Juazeiro, é objeto de estudo biográfi co do Prof. Rui 
Martinho Rodrigues, publicado em livro.

O Bibliófi lo José Augusto Bezerra referiu ao documento his-
tórico constitutivo da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, 
na Bahia e no Rio de Janeiro, uma das peças preciosas de sua 
coleção. Essa instituição foi criada para a construção de igrejas 
a serem frequentadas exclusivamente por afrodescendentes, em 
muitas cidades brasileiras. 

Falando do célebre jangadeiro Francisco José do Nascimento – o 
Chico da Matilde, agnominado “Dragão do Mar” – José Augusto 
asseverou que ele não teria proclamado que não mais entrariam 
escravos no porto de Fortaleza. Segundo José Augusto, ao contrá-
rio do que se diz, na verdade Chico da Matilde deliberou que não 
mais sairiam por via marítima cearenses escravizados, vendidos 
a escravocratas de outros Estados do Brasil. 

(*) Reginaldo Vasconcelos(Fortaleza) presidente da Academia 
Cearense de Literatura e Jornalismo, escritor, animador cultural, 
amigo dos amigos.

Sarau virtual da ACLJ
Donos da Fyber querem investir R$ 60 milhões 

em dois novos hotéis de luxo no Ceará

Segundo o CEO da Axxola GmbH, as cidades de 
Fortim e Paracuru deverão ser as escolhidas para 
receber os empreendimentos.

O grupo alemão que investirá cerca de R$ 30 milhões 
em nova fábrica da Fyber, marca cearense de buggies, 
ainda deverá investir em mais dois hotéis de luxo nos 
municípios de Fortim e Paracuru nos próximos anos. A 
informação foi confi rmada por Dirk Wittenborg, CEO 
da Axxola GmbH, em entrevista exclusiva ao 

Sistema Verdes Mares. O investimento em cada 
projeto deve ser, também, de R$ 30 milhões. 

O aporte nos dois projetos deverá contar com in-
vestidores parceiros. Segundo Dirk, a Axxola já está 
trabalhando nos estudos de viabilidade para buscar a 
aprovação governamental necessária para tocar a obra 
dos dois empreendimentos. A previsão é que um dos 
projetos seja iniciado no meio do ano que vem. Mas 
tudo dependerá das licenças exigidas para operação. 

“O investimento na Fyber deverá ser de R$ 30 mi-
lhões e esse valor não deve mudar, a não ser que haja 
um aumento de preços nos materiais. E no mercado 
imobiliário, estamos investindo em um projeto muito 
interessante em Fortim, de um hotel de luxo, que não 
faremos sozinhos e que teremos uma ideia semelhante 
para a cidade de Paracuru. Cada projeto deve ter o 
mesmo tamanho da fábrica da Fyber, mas deveremos 
ter parceiros, diferentemente da fábrica”, disse Dirk.

Atualmente, a Axxola GmbH já conta com duas 
operações no Ceará. Desde que a adquiriu a marca 
Fyber, o grupo vem produzindo buggys em pequena 
escala na Capital, mas deverá migrar as operações para 
uma unidade provisória em Paracuru até julho de 2021. 
A operação deverá lançar de 150 a 200 veículos no 
mercado por ano. Além disso, a empresa já com conta 
com um hotel, também em Paracuru, com 30 quartos. 

Plano de expansão no Nordeste
Segundo o CEO da Axxola, o mercado no Nordeste 

está pronto para absorver os veículos que serão lança-
dos a partir da nova unidade fabril. Com previsão para 
produzir até 200 unidades no primeiro ano, e podendo 
chegar a 1 mil até 2023, a Fyber deverá vender pelo 
grande apelo pela marca no mercado local. 

Dirk comentou que tem viajado para algumas praias 
no Ceará, como Jericoacoara, e que os veículos da 
marca tem apresentado performances melhores que 
alguns carros 4x4, segundo conversas com membros 
de associações de bugueiros e empresas de turismo. 

Quando a fábrica voltar a operar, ele espera que, pela 
qualidade dos modelos da Fyber, a empresa possa se 
aproveitar da demanda pelos veículos. 

“Para mim, o processo de comprar a Fyber demorou 
muito tempo, mas me fez conhecer um bom número 
de pessoas que ainda tem amor pela marca e eu fi quei 
convencido pelo potencial da marca”, revela.

“Os antigos danos não promoviam muito a marca, 
então quando botei tudo isso no papel eu vi que seria 
apenas um trabalho de polir um diamante, unindo o 
estilo de vida brasileiro à disciplina alemã de fazer as 
coisas acontecerem”, disse. 

Confi ra o preço dos modelos da Fyber:
Buggy Verde Ano 2021 Modelo Motor Box 1.6L - 

R$ 62 mil
Buggy Branco Ano 2021 Modelo motor AP 1.8L - 

R$ 65 mil
Pensando nessa projeção da Fyber no Nordeste, o 

CEO da Axxola GmbH revelou que a empresa já con-
sidera expandir a produção dos buggies da Fyber para 
outros estados da Região, caso haja demanda pelos 
veículos. Mas toda essa expansão de operação deverá 
ser estudada no futuro. 

Modifi cações nos modelos
Além disso, Dirk comentou que a empresa já estuda 

fazer modifi cações nos modelos da Fyber para adequar 
os carros às novas demandas por sustentabilidade am-
biental no mercado global. Um das adaptações possí-
veis, comentada por ele, é a de integrar motores movidos 
à energia elétrica ou até hidrogênio verde no futuro.

“Em três ou cinco anos, podemos abrir a Fyber para 
parceiros porque os motores elétricos serão algo muito 
importante no mercado em um futuro próximo pelas 
questões de impacto ambiental. Atualmente, isso é invi-
ável por conta do peso que se coloca nos carros e pelas 
células de energia que temos disponíveis”, afi rmou Dirk.

Escrito por Samuel Quintela

Projeto para hotel de luxo em Fortim poderá ser iniciado pela empresa 
alemã Axxola GmbH ainda na metade de 2022 - Foto: Cid Barbosa
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nossa atividade voltar ao normal”, acredita. 
Também piscicultor, Antônio Laldo Clementino explica 

que o volume maior no açude cearense produz mais oxigê-
nio e torna a água mais limpa, naturalmente, impactando 
na criação dos peixes. “Para produzir na gaiola tem que ter 
água”, enfatiza. Por causa da queda no reservatório, voltou 
a trabalhar na roça, mas sem o mesmo sucesso.

“O Castanhão para nós é uma mãe e uma pai. Trabalho, 
renda, produção. Para quem não tem estudo, a pesca é boa. O 

custo é grande”, diz o piscicultor 
Antônio Laldo. 

Com a esperança de que a 
renda a partir do reservatório 
aumente, os próprios comer-
ciantes imaginam um impacto 
positivo pela maior circulação de 
renda na cidade. “Muitas famílias 
dependem dessa água. Acredito 
que dias melhores virão. Esses 
últimos anos foi difícil, nossa 
cidade é pequena. Mesmo meu 
comércio tendo variedade, está 
morto”, descreve Cleidismar 
Soares Aquino, que mora há 14 
anos em Jaguaribara. 

A empresária Gerlânia Pereira 
do Santos também espera um 
momento de fartura na região 
novamente. “Quando chega-
mos, em 2006, era uma riqueza 
grande, barragem cheia, muita 
gente de fora. A cidade tinha 
muito futuro, mas se encontra 
em calamidade. Não tem renda 
nenhuma”, lamenta. 

Liberação das águas 
A liberação das águas do São 

Francisco pelo chamado “eixo 
emergencial” do Cinturão das 
Águas do Ceará (CAC), aconte-
ceu no último dia 1º, mudando 
o cenário de riachos e rios que 
cortam o Cariri, também enchen-
do a esperança de agricultores e 
pescadores naquela região. De 
acordo com o Ministério do De-
senvolvimento Regional (MDR), 

o volume fornecido é de 10m³/s. No entanto, em campo, será 
avaliado a capacidade de ampliar para 12m³/s, sufi ciente para 
a segurança hídrica da RMF. 

A decisão de liberar a água neste mês de março foi mo-
tivada, justamente, para minimizar a perda de água durante 
o percurso. “As calhas dos rios estão bem úmidas e com 
algum fl uxo natural, contribuindo para diminuir as perdas 
por infi ltração, evaporação e por retiradas. Ninguém irriga 
na chuva. Deste modo, o tempo de viagem da água será 
menor do que seria no segundo semestre, com leitos dos 
rios secos”, explicou o secretário de Recursos Hídricos do 
Estado, Francisco Teixeira. 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) 
tem monitorado o trajeto da água desde seu desemboque, em 
Missão Velha, até o Castanhão. Porém, ainda não foi calculado 
o volume que, naturalmente, foi perdido durante o percurso de 
aproximadamente 294,1 quilômetros. “É necessária uma série 
de dados mais alongada para fazer este cálculo. Ademais, está 
havendo, em maior ou menor monta, contribuição de chuvas 
ao longo do percurso”, explicou em nota.

Escrito por Honório Barbosa e Antônio Rodrigues,
 

Leituras VI
Pelo menos, hoje, no dia 

dos poetas! Felicidade, eu 
preciso te conhecer

Ayrton Rocha (*)

Oh, felicidade,
Preciso tanto te encontrar
Eu quero te conhecer felicidade
Quero me apresentar e contigo morar
Eu preciso de ti para viver
Eu preciso de ti para não morrer
Preciso viver dias mais lindos
E minhas noites mais calmas
Eu preciso ver a chuva cair
Sem chorar de tristeza
Eu preciso ver o Sol nascer
E sentir, que ele nasceu também para mim
Eu preciso cantar nas minhas noites de Lua
Eu preciso caminhar sobre as Estrelas
Em busca de ti, felicidade
Eu preciso caminhar entre as Rosas
Sem me ferir nos espinhos
Eu preciso me banhar em águas puras
Onde os Rios sejam cristalinos
Sem sentir o frio da dor
Eu preciso do teu sorriso, felicidade,
Do afago de tuas mãos
Eu preciso do teu beijo
Eu preciso do teu amor
Eu preciso te ter em meu coração
Porque felicidade, eu não te conheço?
Porque foges tanto de mim?
Não faz isso comigo felicidade
Já virou judiação!
Por favor, felicidade, vem morar comigo
Faz do meu coração a tua casa
E da minha vida,
A tua razão de viver
Se não queres que te vejas,
Se não queres me conhecer,
Por favor, felicidade,
Manda pelo menos o teu retrato
Que eu quero ver como tu és
Será felicidade, que tu és mesmo feliz?
Quero conhecer o teu rosto
Quero ver se ele tem a marca do meu desgosto
Que vive tão perto de mim
Quero ver o teu retrato
E conhecer o teu sorriso
Quero saber se tens perfume
Se tu pareces uma Flor
Quero saber por onde andas felicidade
E saber se tens coração
Eu preciso te encontrar felicidade
Eu preciso continuar a sonhar
Como eu vou conseguir amar sem te conhecer!
Por favor, felicidade, não chore
Às vezes é bom à gente sofrer
Marca um encontro comigo felicidade
Eu juro que eu te farei feliz
Se não vieres comigo, eu serei eternamente infeliz

(*) Ayrton Rocha

Com o São Francisco, chega a esperança’, diz pescador 
cearense com a chegada das águas ao Castanhão

Em Jaguaribara, a população acredita no reaquecimento 
de sua economia, principalmente pela piscicultura, com a 
chegada das águas do Velho Chico

A chegada das águas do São Francisco no açude Cas-
tanhão, ontem (10), além de ser a grande esperança de 
segurança hídrica para a Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), animou a população de Jaguaribara, que acredita 
no reaquecimento de sua economia, principalmente pela 
piscicultura. O Município, que possui pouco mais de 10 mil 
habitantes, há cinco anos mergu-
lha em uma de suas maiores crises 
pelo baixo volume que o maior 
reservatório do Estado apresenta. 

 Águas do São Francisco che-
garam ao açude Castanhão.

Em 2013, Jaguaribara chegou 
a ser o maior produtor de tilápia 
do Brasil com 1,5 toneladas por 
mês, concentrando 8,3% da pro-
dução nacional, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). Vivendo seu 
auge, a atividade gerava renda 
para cerca de três mil famílias, 
entre empregos diretos e indiretos. 
A piscicultura entrou em declínio, 
a partir de 2016, com o baixo vo-
lume do Castanhão, que chegou 
em 2018 a sua pior marca: 2,1%. 
Isso obrigou os piscicultores a 
se reinventarem, apostando em 
novas tecnologias.

O maior reservatório do Ceará 
recebe as águas do ‘Velho Chico’ 
em situação melhor, mas ainda 
alarmante, com 10,35% de sua 
capacidade. “Embora vivemos 
um momento de pandemia, pelo 
menos uma notícia boa para nós e 
para todo o povo do Ceará”, exalta 
o prefeito de Jaguaribara, Joacy 
Alves dos Santos Júnior.

“A chegada da água traz expec-
tativa de, ainda este ano, termos 
um aporte significativo e, tão 
logo, nossa principal atividade 
econômica possa retomar, que é 
a produção de tilápia”, completa o gestor. De acordo com 
a estimativa da Prefeitura, a piscicultura é responsável por 
70% a 80% da economia local. 

Neste período de crise, Joacy conta que a população teve 
que se reinventar para conseguir se manter. Uma saída foi 
o retorno da bovinocultura leiteira e a fabricação de con-
fecções, que emprega entre 60 a 70 pessoas. Mesmo assim, 
não foi fácil: “Ainda depende muito da piscicultura”, reforça

Chuvas de esperança
Com as chuvas de 2020 que elevaram o volume do Cas-

tanhão, alcançando pouco mais de 16% de sua capacidade, 
nível que não alcançava desde 2015, muitos piscicultores e 
pescadores retomaram a atividade, que estava praticamente 
paralisada. Outros, aguardam uma segurança hídrica maior 
e um auxílio governamental para reparar as perdas dos anos 
anteriores.

Um desses que se mantém é Carlos Antônio da Silva, que 
chegava a produzir tilápia em 50 gaiolas. Agora, a criação 
se reduz a 15 gaiolas. “Produzia 3 mil quilos e agora só mil. 
Com o São Francisco, chega a esperança. Fico feliz, já que 
as chuvas daqui a média sempre foi baixa. Vai dar certo para 

Os pescadores de Jaguaribara já festejam a chegada 
das águas do Velho Chico - Foto: Honório Babrosa

Foto: Honório Barbosa

Foto: Wandenberg Belém
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Leituras VIIILeituras VII
Edmílson Caminha (*)
São muitos os grandes nomes que a cultura brasileira deve à Paraíba: 

o pintor Pedro Américo, o poeta Augusto dos Anjos, os escritores José 
Américo de Almeida, José Lins do Rego e Ariano Suassuna, o teatrólogo 
Paulo Pontes, os músicos Jackson do Pandeiro, Sivuca, Geraldo Vandré... 
Ponha-se, entre esses paraibanos ilustres, o cineasta Vladimir Carvalho, 
referência do documentário no Brasil, autor de artigos, memórias e análises 
que se reúnem no livro Jornal de cinema (São Paulo : É Tudo Verdade, 
2015). Com a modéstia de quem não precisa autopromover-se para alcançar 
o reconhecimento da crítica e a admiração do público, Vladimir exalta os 
colegas, louva os amigos e se compraz em enaltecer-lhes o talento, mas tal 
é a importância de que se reveste, como ser humano e como profi ssional, 
que ao m ninguém parece maior do que ele próprio, pela grandeza que lhe 
enobrece a vida e pela excelência que lhe consagra a obra.

Textos claros, objetivos, corretos, como nota Amir Labaki, na apre-
sentaçã o: “A elegância do estilo de Vladimir espelha sua sólida formação 
literária. A precisão e o dinamismo remetem às experiências pontuais no 
ofício de jornalista, de colaborador eventual a repórter em tempo integral, 
como ganha-pão no período mais duro da ditadura militar”. Leia-se, por 
exemplo, o que diz de José Américo de Almeida, o lendário político 
paraibano que se dispõe a recebê-lo:

Homem feito, eu achava a gura inatingível, posto a salvo da aborda-
gem do restante dos mortais, na redoma sagrada em que o mantinha uma 
confraria de admiradores. Até que um dia, no exercício do jornalismo, fui 
colocado vis-à-vis com o mito, realizando uma entrevista com “o velho”, 
como o chamavam na Paraíba. Ele já estava na fase do recolhimento da 
praia de Tambaú fazia cerca de dez anos, em meados da década de 60. 
Reserva moral da Nação, como diziam, mas sem mandato, fazia pensar 
num navio velho encalhado no mar sereno do Cabo Branco.

Com saber de historiador, Vladimir compõe um abrangente painel 
do lme documentário brasileiro, a partir do célebre Aruanda (1959), 
de Linduarte Noronha, que teve Carvalho como assistente. Sua “luz 
nordestina, que explode como se fosse sempre meio-dia, sol a pino, com 
o mundo pegando fogo, agredindo retinas e ambientes”, torna-o, “até o 
lançamento de Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos, a mais resoluta 
e contundente proposta de cinema brasileiro”. É o marco fundador da 
geração paraibana em que o crítico Paulo Emílio Sales Gomes percebeu 
uma “inelutável teimosia”, tamanhas as carências e difi culdades que se 
antepunham àqueles jovens com o sonho de fazer cinema.

Iniciava-se a década de 1960, quando na provinciana João Pessoa, e em 
muitas outras cidades brasileiras, multiplicavam-se os cineclubes (como o 
de Fortaleza, dirigido por Eusélio Oliveira) e as sessões dos “cinemas de 
arte” no circuito comercial. Nas do Cine Diogo, em Fortaleza, às 11h da 
manhã de sábado, experimentei a emoção de assistir, pela primeira vez, a 
Teorema, de Pasolini, Persona, de Bergman e Sempre aos domingos, de 
Serge Bourguignon. Tempo em que se desencadearam paixões de uma 
vida inteira, como a do paraibano de Picuí que não por acaso se chama 
“Ivan Cineminha”, dono de Edmílson Caminha

dezenas de cadernos em que, desde a juventude, anota minuciosamente 
a cha técnica dos milhares de lmes a que assistiu. Conhecimento profundo 
que o fez desmentir, no “Programa do Jô”, ninguém menos do que An-
thony Quinn, que dissera nunca haver trabalhado atrás das câmeras, como 
diretor. “Trabalhou, sim. É que o lme não é bom, e ele prefere esquecer...”

Antes, milhões de espectadores divertiam-se com as comédias da 
Atlântida, recheadas de músicas e de histórias de amor, protagonizadas 
por Oscarito, Grande Otelo, Cyll Farney, Eliana, José Lewgoy, Dercy 
Gonçalves e Zé Trindade. Tão rendosas para Luiz Severiano Ribeiro, 
dono da produtora e de centenas de salas de cinema pelo Brasil, que 
incomodaram Hollywood, lembra Vladimir:

Foi tal o êxito da chanchada, mesmo desprezada como gênero chulo 
pela intelectualidade, que, segundo se diz, motivou a vinda para o Brasil 
daquele que seria uma espécie de xerife do cinema americano, o louro e 
bigodudo Harry Stone. Ele trataria de dissuadir Severiano de continuar 
produzindo a chanchada, que claramente tomava espaço dos lmes de Tio 
Sam no mercado exibidor. Como a rede de cinemas de Severiano também 
dependia de contratos com as distribuidoras americanas para exibição dos 
lmes de Hollywood, terminou por capitular. O advento da TV no Brasil 
e seu consequente impacto sobre o público zeram o resto, e a chanchada 
foi aos poucos sendo arquivada.

Depois veio o Cinema Novo, com Glauber Rocha, Leon Hirszman, 
Joaquim Pedro de Andrade, Arnaldo Jabor, Cacá Diegues, que Vladimir 
Carvalho comenta com lucidez e honestidade crítica, em prefácio para 
o livro de Pedro Simonard sobre a geração que ganharia prêmios em 
festivais e resenhas lisonjeiras nos Cahiers du Cinéma:

Tendas, tablets e adesivos vão reduzir o tempo gasto 
com inserção de dados no sistema e melhorar a estrutura 
de atendimento.

.Além dessa contribuição, as organizações já haviam 
doado 22,4 mil testes rápidos para detectar covid-19|.

“Estou muito feliz com mais essa doação da Opas/OMS 
à Secretaria de Saúde. Essa é uma ajuda valiosa”Osnei Oku-
muto, secretário de Saúde

A Secretaria de Saúde (SES) 
recebeu, nesta quarta-feira (14), a 
doação de 20 tablets, 90 tendas e 
1,2 milhão de adesivos para cartões 
de vacinação da Organização Pan-
-Americana de Saúde/Organização 
Mundial de Saúde (Opas/OMS). O 
objetivo da doação é dar suporte à 
campanha de vacinação contra a 
covid-19.

O secretário de Saúde, Osnei 
Okumoto, agradece a iniciativa: “Estou muito feliz com 
mais essa doação da Opas/OMS à Secretaria de Saúde. Com 
certeza, essas tendas contribuirão bastante nas vacinações. 
Já os tablets vão viabilizar a implementação de dados 

Órgãos internacionais doam itens ao GDF 
para apoiar campanha de vacinação

imediatamente no sistema nacional de vacinação, o que é 
extremamente importante. Essa é uma ajuda valiosa”.

O gestor destaca que a Opas/OMS é uma grande parceira 
e tem colaborado muito no enfrentamento da pandemia no 
Brasil e no Distrito Federal. Antes dessa doação, a organi-
zação já havia doado 22,4 mil testes rápidos antígenos para 
detecção da covid-19.

“É um prazer e uma honra 
poder ajudar a Secretaria de Saú-
de do Distrito Federal. Quero 
parabenizar toda a gestão e todos 
os profissionais de saúde pelo 
trabalho realizado diariamente. 
A vacinação é a intervenção mais 
efi caz para combater a pandemia”, 
afi rma a representante da Opas/
OMS no Brasil, Socorro Gross.

Segundo ela, unir forças para 
mudar o rumo da pandemia é a 

única forma de ter bons resultados, e apoiar a vacinação é 
essencial. Socorro ressalta que, além da pandemia, a Opas/
OMS e a SES continuam trabalhando juntas em prol da 
saúde pública. Agência Brasília | Edição: Mônica Pedroso

Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Saúde

Ibaneis assinou ordem de serviço da ponte; investimen-
to é de R$ 13,5 milhões e benefi ciará 14 mil veículos que 
trafegam diariamente pelo local.

Além de gerar 300 empregos, obra vai aumentar a vida 
útil da ponte em 15 a 20 anos

Para ampliar a segurança da pop-
ulação e evitar trágicos desabamen-
tos como os que aconteceram em 
2018 no complexo de viadutos do 
Eixo Sul, o Governo do Distrito 
Federal (GDF) tem se esforçado na 
recuperação preventiva de grandes 
obras de arte. Depois de reformar 
as tesourinhas e outros viadutos, 
agora as obras vão avançar para a 
Ponte Costa e Silva, no Lago Sul. 
Inaugurada em 1976, a via de pas-
sagem projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer fi nalmente 
terá sua primeira grande reforma, com investimento de R$ 
13.594.231,88.

O governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de 
serviço para o início da obra. Estão incluídos a elaboração 

Começa a primeira grande reforma da Costa e Silva
do projeto executivo, o reforço estrutural das vigas da 
ponte, a manutenção das juntas de dilatação e das sinal-
izações náuticas e viárias, o recapeamento funcional das 
três faixas de asfalto, a instalação de um novo guarda-cor-

po e a melhoria no escoamento 
de águas pluviais e pintura. 
Além disso, será reformada a 
margem (cabeceira da ponte) 
do Lago Sul, com a implan-
tação de píer e muro de arrimo. 
Reformas vão benefi ciar 14 mil 
motoristas que trafegam diaria-
mente pelo local.

“A gente vem fazendo um 
trabalho de zeladoria da ci-
dade”Governador Ibaneis Ro-
cha

A reforma aumentará a vida útil da ponte em 15 a 20 
anos, além de oferecer mais qualidade e segurança a quem 
transita pelo local. A obra, que vai gerar 300 empregos, 
está a cargo da empresa Concrepoxi Engenharia Ltda, 
contratada pela Novacap.“

Ponte passará por uma série de procedimentos, que incluem substituição 
das juntas de dilatação, recuperação do asfalto e correção das infi ltrações | 

Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

Iniciados há 20 dias, serviços avançam no Parque da 
Cidade. GDF investe R$ 1 milhão nos trabalhos, que geram 
dezenas de empregos.

Piscina com Ondas está desa-
tivada, mas vestiários poderão ser 
utilizados pelos frequentadores 
das quadras esportivas do parque 
|Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência 
Brasília

As obras no Parque da Cidade 
estão a todo vapor. Ao todo, 27 
quadras de esporte serão refor-
madas – 20 poliesportivas, cinco 
quadras de tênis e duas quadras de beach tennis, além dos 
vestiários da Piscina com Ondas, que poderão ser utiliza-
dos pelos frequentadores do parque. O GDF investe R$ 1 
milhão na reforma do principal espaço de lazer ao ar livre 
do Distrito Federal, que chega a receber 100 mil pessoas 
aos fi nais de semana.

Piscina com Ondas terá ampla reforma nos vestiários
Reformas no vestiário serão feitas sem alterar a obra 

original, projetada por Oscar Niemeyer
A obra gera 60 empregos di-

retos e indiretos. Contratada por 
licitação pela Secretaria de Obras 
para executar os serviços, a empre-
sa La Dart Indústria e Comércio 
iniciou a reforma pela demolição 
dos vestiários. O piso e as pare-
des internas foram derrubados, 
e a impermeabilização da laje 
será refeita para evitar goteiras e 
infi ltrações.

A reforma das quadras inclui nova pintura, substituição 
de alambrados, pisos, iluminação e adequação de acessibili-
dade. A recuperação dos espaços também prevê a instalação 
de novo sistema de drenagem, realinhamento de meios-fi os 
de contenção de areia, construção de calçada ao redor das 
quadras com piso tátil e iluminação nova.continua na pág. 15

O Cineasta Vladimir, 
de São Saruê a Brasília
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Leituras VIII Casa do Ceará agradece doações
 da Vara de Execuções Penais do DF 

A Casa do Ceará em Brasília agrade-
ceu as doações feitas em 2020, Valor do 
repasse de 2020: R$35.996,04 em 2021 
(até abril) Valor do repasse de 2021: R$ 
20.656,34, feitas pelo titular da Vara de 
Execuções Penais de Brasília, dr. Gilmar 
Tadeu Soriano, que contribuem para que 
sejam asseguradas as ações assistenciais 
da Casa neste momento de pandemia, 
quando caíram substancialmente as re-
ceitas da instituição. 

O presidente da Casa, José Sampaio Lacerda Júnior, enca-
minhando popia de moção de agradecimento aprovada pela 
Diretoria, extensiva Submetendo a aprovação da diretoria uma 
Moção de Louvor ao trabalho #da VEPEMA que tem a frente 
o Juiz Gilmar Tadeu Soriano. Sendo aprovado por unanimi-
dade. O presidente destacou, também, o importante trabalho 
da Analista Judiciário Aline Andrade Lopes Clemente que faz 
o contato com as instituições e presta todas as informações 
sobre a elaboração da prestação de contas”;

José Sampaio de Laceda Júnior manifestou a esperança 

de que o sr. Gilmar Tadeu Soriano continue com os seus olhos 
voltados para a Casa do Ceará, instituição com mais de 50 anos 
de serviços prestados aos brasilienses do Entorno e da capital.

Juiz Titular da VEPEMA/DF: Gilmar Tadeu Soriano
Dr. Gilmar Tadeu Soriano
Juiz Titular da Vara de Execuções Penais de Brasília
Senhor Juiz, 
A Casa do Ceará em Brasília, por intermédio de seu 

Presidente, cumprindo decisão unânime da diretoria, em sua 
reunião de 20 de abril do ano em curso, vem por meio deste, 
mais uma vez, agradecer o valioso apoio da Vara de Execuções 
Penais de Brasília, que está sob sua fi rme e sábia direção.

Encaminho em anexo cópia da ata da reunião da diretoria, 
na qual foi aprovado uma Moção de Louvor ao trabalho da 
VEPEMA, que muito tem contribuído com as atividades 
assistenciais desta instituição.

Esperando continuar merecendo o seu apoio, aproveito a 
oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e 
consideração.

Atenciosamente, José Sampaio Lacerda Júnior, Presidente, 
Casa do Ceará. 

Os 16 Cearenses da Forbes que estão 
na lista dos mais ricos do Brasil

Os 16 bilionários cearenses somam uma fortuna de R$ 
75,8 bilhões de acordo com o ranking da revista Forbes 2020. 
A cifra representa uma alta de 7% ante os R$ 70,54 bilhões 
registrados no ano passado, quando os mesmos nomes fi gu-
ravam na lista.

Homem mais rico do Ce-
ará e 11º do Brasil, o médico 
Cândido Pinheiro (Hapvida) 
aumentou em 37% a sua for-
tuna em um ano, alcançando 
R$ 17,68 bilhões, segundo o 
ranking da revista Forbes 2020. 
Apesar de ter perdido uma posição na lista, ele segue à frente 
de nomes como Abílio Diniz (R$ 12,48 bi).

Os fi lhos do fundador do Hapvida, são os próximos ce-
arenses no ranking: Jorge Pinheiro, presidente do Grupo, e 
Cândido Júnior, vice-presidente, dividem a posição 51, com 
R$ 8,5 bilhões cada um, cifra 58% maior que a registrada em 
2019. Somados os três, a fortuna alcança R$ 34,68 bilhões.

Oto de Sá Cavalcante e 
família, do Ari de Sá / Arco 
Educação, aparecem em se-
guida. Com fortuna de R$ 7,53 
bilhões, 65% maior que no ano 
passado, eles são os 58º no 
ranking. Mário Araripe, dono 
da empresa de energia Casa do 
Ventos, é o próximo cearense na lista. Com R$ 7,3 bilhões, 
ele é o 61º do Brasil.

Consuelo Dias Branco, viú-
va de Ivens Dias Branco e pre-
sidente do Conselho da M.Dias 
Branco, é a primeira mulher no 
ranking entre os cearenses. Sua 
fortuna é de R$ 6,05 bilhões, 
80º nome na lista nacional. Já 
Deusmar Queirós e família, do Grupo Pague Menos, fi cam 
em 99º no Brasil, com R$ 4,3 bilhões. 

Na lista de bilionários cearenses, também estão Amarílio 
Macêdo e família (R$ 3,8 bi), Carlos Jereissati e família (R$ 
3,12 bi), Binho Bezerra de Menezes (R$ 1,55 bi) e Everardo 
Telles e família (R$ 1,25 bilhão).

Os fi lhos de Ivens Dias Branco aparecem em seguida: 
Cláudio Dias Branco (R$ 1,22 bi), Ivens Dias Branco Júnior 
(R$ 1,22 bi), Marcos Dias Branco (R$ 1,22 bi), Graça Dias 
Branco da Escócia (R$ 1,22 bi), Regina Dias Branco Ximenes 

(R$ 1,22 bi). Se somadas as fortunas dos herdeiros, incluindo 
a matriarca, a família Dias Branco alcança R$ 12,15 bilhões.

O Brasil tem 238 bilionários, 32 a mais que no passado, 
segundo a Forbes. 

De acordo com a revista, abertura de capital das empresas 
e valorização de ações foram responsáveis pelas estreias. 
Para elaboração do ranking, a publicação considera o valor 
de mercado das empresas. No caso das companhias abertas, 
a apuração é feita junto a bolsas de valores. Para as de capital 
fechado, é estimado um valor a partir de negócios similares.

Os bilionários do Ceará segundo a Forbes 2020
1 – Cândido Pinheiro, fundador do Hapvida: R$ 17,68 

bilhões (11º nacional)
2 – Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida, R$ 8,56 bilhões 

(51º nacional)
3– Cândido Júnior, vice-presidente do Hapvida: R$ 8,56 

bilhões (51º nacional)
4 – Oto de Sá Cavalcante e família, do Ari de Sá/Arco 

Educação: R$ 7,53 bilhões (58º nacional)
5 – Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos: R$ 7,3 

bilhões (61º do nacional)
6 – Consuelo Dias Branco, presidente do Conselho da 

M.Dias Branco: R$ 6,05 bilhões (80º nacional)
7 – Deusmar Queirós e família, do Grupo Pague Menos: 

R$ 4,3 bilhões (99º nacional)
8 – Amarílio Macêdo e família, do grupo J. Macêdo: R$ 

3,8 bilhões (111º nacional)
9 – Carlos Jereissati e família, rede Iguatemi e Grande 

Moinho Cearense: R$ 3,12 bilhões (125º nacional)
10 – Binho Bezerra de Menezes, Têxtil Bezerra de Me-

nezes / ex-controlador do BicBanco: R$ 1,55 bilhão (193º 
nacional)

11 – Everardo Telles e família, do Grupo Telles/Naturá-
gua: R$ 1,25 bilhão (217º nacional)

12 – Ivens Dias Branco Júnior, presidente da M. Dias 
Branco: R$ 1,22 bi (221º nacional)

13 – Cláudio Dias Branco, vice-presidente da M. Dias 
Branco: R$ 1,22 bi (221º nacional)

14 - Graça Dias Branco da Escócia, vice-presidente da 
M. Dias Branco: R$ 1,22 bi (221º nacional)

15 – Regina Dias Branco, vice-presidente da M. Dias 
Branco: R$ 1,22 bi (221º nacional)

16 – Marcos Dias Branco, membro do Conselho da M. 
Dias Branco: R$ 1,22 bi (221º nacional)

Médico Cândido Pinheiro (Hapvida)

Doutor Oto de Sá Cavalcante

Consuelo Dias Branco

Uma evidência que salta aos olhos neste ensaio tão sensível é que 
uma circunstância do Cinema Novo, talvez a mais marcante, o seu 
viés messiânico de dono da verdade, quase anula a sua proverbial veia 
contestadora e inconformista, atestando de certo modo a sua alienação e 
inata identi cação com a classe dominante, como a reiterar que “a ideia 
dominante é a ideia da classe dominante”.

Momentos de peso na cinematogra a nacional ganham testemunhos 
históricos de quem os viveu em pessoa. Assistente do diretor Eduardo 
Coutinho no célebre Cabra marcado para viver, Vladimir e companheiros 
interrompem as lmagens no Engenho Galileia, interior de Pernambuco, 
ante a notícia do golpe militar que depusera Jango. Escondidos câmera, 
tripé e acessórios no meio do mato, o grupo caminhou por entre espinhos 
e pedras do sertão, milagrosamente a salvo dos jipes do Exército em 
patrulha pelas redondezas. Foi quando o aprendiz de cineasta soube que, 
documentarista por vocação e escolha, jamais provaria o glamour dos 
tapetes que levam às palmas de ouro de Cannes e aos leões de Veneza: 
em sociedades injustas e violentas como a nossa, fazer documentários é 
expor-se corajosamente aos riscos da denúncia, do desa o, do confronto 
perigoso com tiranos e corruptos. Ante a força de quem podia prender, 
torturar e dar sumiço, crismava-se o diretor do longa-metragem que 
chegaria às telas em 1971, pela obstinação com que vencera toda espécie 
de contratempo e obstáculo:

Nascia o embrião de São Saruê, com lme vencido, rebatedores feitos 
de quadros-negros dos grupos escolares; rapadura e farinha, pouca água. 
Um dia esquecemos um monte de latas da película já rodada em cima de 
um lajedo; quando voltamos pela caatinga espinhenta já era meio-dia, 
o sol no zênite, torrando tudo. As latas de lme estavam como chaleira 
quente fervendo, mudou toda a composição química, e o resultado é a 
textura pulverizada de areia que o documentário apresenta hoje, e os 
críticos dizem que foi “a troca do conteúdo pela forma através de uma 
imagem trepidante”. Que nada...

A O país de São Saruê, juntam-se O homem de areia (1982), O 
evangelho segundo Teotônio (1984) e O engenho de Zé Lins (2006), 
referências do que se pode compreender como “ciclo nordestino” na 
obra de Vladimir Carvalho. A homenagem ao romancista de Fogo morto 
é das maiores que já se zeram a escritores brasileiros, com passagens 
comoventes. No leito em que morria de câncer, sem forças para aliviar a 
comichão nas partes íntimas, Zé Lins pede ao amigo iago de Mello que 
lhe coce os “quibas”. Lembrança que o poeta revive, entre lágrimas: “Eu 
meti a mão pela calça do pijama e cocei...”, gesto de grandeza que nem 
todo homem teria para com o pai.

Conterrâneos velhos de guerra (1990), Barra 68, sem perder a ternura 
(2000) e Rock Brasília – Era de Ouro (2011) destacam-se no “ciclo 
brasiliense” do diretor. O primeiro é um clássico, a ser obrigatoriamente 
citado em qualquer estudo sobre a construção da nova capital. Impres-
siona o depoimento do urbanista Lúcio Costa, que teima em negar a 
chacina de trabalhadores no canteiro de obras da Construtora Pacheco 
Fernandes. Ante a insistência do entrevistador Vladimir, põe por terra 
o re namento do intelectual que se ilustrou em Paris e declara ser tudo 
invenção dos motoristas de táxi, eles gostam muito de mentir... E se tiver 
mesmo acontecido, que representa a morte de alguns operários, ante a 
epopeia que foi construir aquele colosso? Momento de insensibilidade e 
de pequenez humana, que a história brasiliense deve à argúcia com que 
Vladimir arranca a verdade de quem, no teto da casa- grande, dá as costas 
aos que se amontoam na senzala. Donos do poder insolentes o bastante 
para, sob o tacão do AI-5, invadir a Universidade de Brasília, humilhar 
professores e perseguir estudantes, violência que Barra 68 mantém viva 
na memória dos que a sofreram e no espírito alerta dos que se recusam 
a tê-la de novo. Tempos medonhos cuja trilha sonora poderia ser das 
bandas Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude, a dizer e a cantar 
que ainda assim não se deve perder a esperança, com o valor que lhes 
confere o cineasta: “Este rock and roll, que ganharia a mais extraordinária 
visibilidade nacional, é o primeiro e mais bem-sucedido produto de toda 
a cultura saída da estufa brasiliense”.

Essa, a obra do diretor que faz de um lme bem mais do que “a maior 
diversão”, segundo aquele velho slogan. Para Vladimir Carvalho, cinema 
é realidade, cultura, história, documento, verdade, saber, a juntar as pontas 
de duas fantasias, a dos pobres de São Saruê e a dos nobres que dançam 
quadrilha na Praça dos Três Poderes. Grande, triste e desoladora metáfora 
de uma terra chamada Brasil.

(*) Edmilson Canminha (Fortaleza) escritor, membro das Acade-
mias de Letrasde Brasília e do Brasil, diretor da AssociaçãoNacional 
dos Escritores

O Cineasta Vladimir, 
de São Saruê a Brasília

continuação
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O equipamento de respiração assis-
tida apresenta como principal benefí-
cio a melhoria da oxigenação, o que 
possibilita ao paciente respirar com 
menos esforço e mais conforto.

O capacete Elmo é uma inovação 
que, além de estar ajudando a salvar 
vidas, tem sido utilizada também no 
cotidiano para aprendizagem dos alu-
nos de Fisioterapia da Universidade 
de Fortaleza, instituição da Fundação 
Edson Queiroz. O capacete de respi-
ração assistida Elmo, que consiste em 
um ventilatório não invasivo, possui 
como principal benefício a melhoria 
da oxigenação, o que possibilita ao 
paciente respirar com menos esforço 
e mais conforto.

O professor do curso de Fisiote-
rapia, da Universidade de Fortaleza, 
Carlos Henrique Oliveira, explica 
como é e de que forma está sendo utili-
zado o capacete. 
“Nessa segunda 
onda da pande-
mia, o uso do 
Elmo está mais 
disseminado em 
instituições de 
saúde. Para o seu 
funcionamento, 
não é necessário 
um ventilador 
mecânico. Consiste em um capacete 
onde é ofertada uma mistura gasosa 
no ramo inspiratório e no ramo expi-
ratório do dispositivo. Ele é acoplado 
a um fi ltro de barreira e uma válvula 
de pressão positiva expiratória fi nal. 
Após a sua instalação, monitorizamos 
com frequência a pressão no interior 
do capacete e os resultados clínicos e 
gasométrico”, esclarece o professor. 

Treinamento para graduandos
Buscando proporcionar aos estu-

dantes de fi sioterapia uma maior habi-
lidade com o Elmo, a Unifor viabilizou 
um treinamento envolvendo uma simu-
lação realística. Os alunos da disciplina 
de Estágio Supervisionado III, voltada 
para a assistência hospitalar, tiveram a 
oportunidade de conhecer o capacete 
com os seus acessórios e discutirem 
sobre a prática do equipamento, como: 
montagem, indicações, contraindica-
ções e monitoramento. 

Riany de Sousa Sena, docente 
do curso de Fisioterapia, da Uni-
versidade de Fortaleza, ressalta a 
importância dessa atividade para os 
alunos da graduação. A professora 
reforça as habilidades às quais eles 
tiveram acesso. 

“Esse tipo de treinamento envol-
vendo simulação realística é muito 
importante. As habilidades incluem 
aprender a montar o capacete Elmo e 

instalá-lo ou retirá-lo de forma segura, 
analisar de forma crítica as situações 
em que esta interface esteja indicada ou 
contraindicada, identifi car os sinais de 
sucesso ou falha no seu uso, manejo do 
desmame da concentração de oxigênio 
do elmo, evitando assim efeitos deleté-
rios de toxicidade em altos concentra-
ções e, ao mesmo tempo, otimizando o 
seu uso”, aponta Riany. 

A estudante de Fisioterapia da Uni-
for, Clarissa Alves Freire, relata sobre a 
experiência de participar do treinamento 
e destaca a necessidade desse aprendi-
zado. “Além da teoria, tivemos uma 
vivência incrível junto com os profes-
sores treinados, dentro do laboratório, 
onde foi possível entender e praticar 
com toda segurança: montagem, colo-
cação, parâmetros, e ter mais facilidade 
de compreender o paciente que usa o 
Elmo. O apoio para essa vivência traz 

um destaque aos 
futuros profi ssio-
nais que saíram 
da universidade. 
Além de transmi-
tir aos alunos in-
gressantes que a 
Unifor garante a 
melhor qualidade 
de ensino, mesmo 
em tempos tão ad-

versos.”, afi rma Clarissa. 
Inovação
Idealizado em abril de 2020, devido à 

pandemia do novo coronavírus, o dispo-
sitivo tem sido aplicado no tratamento 
de insufi ciência respiratória, caracteri-
zada por baixos níveis de oxigênio no 
sangue.

O uso do Elmo é de extrema impor-
tância no tratamento contra a Covid-19. 
Através dele, o tempo de internação 
hospitalar pode ser menor, evitando as-
sim uma sobrecarga no sistema de saúde 
e ainda proporcionando um retorno mais 
breve do paciente para a sua residência.

Idealizado em abril de 2020, quando 
a pandemia do novo coronavírus já con-
tava com números alarmantes no Brasil, 
o Elmo é fruto de uma força tarefa 
público-privada de combate à crise sani-
tária. Em torno da iniciativa uniram-se, 
além da Fundação Edson Queiroz e da 
Escola de Saúde Pública do Ceará, um 
pool de instituições públicas e privadas, 
como a Secretaria da Saúde do Estado, 
a Fundação Cearense de Apoio ao De-
senvolvimento Científi co e Tecnológico 
(Funcap), a Universidade Federal do 
Ceará (UFC), a Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai/CE) e a Esmaltec, empresa do 
Grupo Edson Queiroz.

Contribuição da UNIFOR. Capacete Elmo 
é utilizado na formação de graduandos 

do curso de Fisioterapia

Alunos da disciplina de Estágio Supervisionado III, volta-
da para a assistência hospitalar, tiveram a oportunidade 

aprender sobre o funcionamento e discutir sobre a prática 
do equipamento (Foto: Divulgação)
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

A Presidente da Aca-
demia de Letras e Artes 
de Caldas Novas-GO, 
a talentosa Musicista 
Stella Fleury e a Aca-
dêmica Sra Rosângela 
Marçal do Museu dos 
“Bonecos Gigantes”, de-
vido à pandemia, em So-
lenidade restrita, no dia 
05.01.2021, prestaram 
homenagem ao Casal 
Acadêmico Comenda-
dor Dr. Albery Mariano e 
Profa Cleuza Luiza Ma-
riano com a “Comenda 
Professor Genesco Ferreira Bretas”, o qual é considerado um 
culto escritor do Cerrado e personalidade ilustre da Cidade 
Thermal de Caldas Novas. Era um sábio poliglota. Falava e 
escrevia fl uentemente o Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Es-
panhol, tendo o Português como fundamento básico de toda a 
sua vasta Cultura. Deixou-nos um legado de honra, dignidade 
e sabedoria para Goiás e, as gerações Universitárias veneram 
sua memória através de seu precioso livro “Memórias de um 
Botucudo”. Nossos cumprimentos ao distinto Casal homena-
geado.

Acadêmica Rosângela Marçal, Profa Cleuza e Dr. Albery Mariano 
com a Presidente da ALACAN, Stella Fleury.

Comendador Dr. Albery Mariano,
 em 20.01.2021 presta homenagem 

à Sra Luza com a poesia 
 “Feliz Aniversário”

Dr. Albery Mariano.

Feliz aniversário
Conheço a Sr. Luza,
Elegante e descente.
É amida da minha musa,
Trabalha sempre contente.

Ela é muito verdadeira,
Filha boa da cidaçde.
Anda e sorri, bem faceira,
Trazendo felicidade.

Religiosa e querida,
Sempre tem bom coração,
“Luza” é bem conhecida,
Merece toda atenção.

As pessoas da cidade,

Gostam dela pra valer.
Sua missão caridade,
A todos quer proteger.

Pessoa assim é amada,
Reza com muita emoção.
Rodeada e admirada,
Porque tem bom coração.

Neste dia de alegria,
Confi rmo nossa amizade.
Aniversariante, sorria...
Parabéns e felicidade.

Essa amizade sincera,
Prologara nossa vida.
Gente assim, sempre prospera,
Jamais será esquecida. 

No dia 21.01.2021 
durante Evento na Se-
cretaria de Cultura de 
Caldas Novas- GO, 
a pedido da Presi-
dente da ALACAN 
Stella Fleury, o Casal 
Comendador teve a 
honra de fazer a en-
trega da importante 
“Comenda Genesco 
Ferreira Bretas” à 
Acadêmica Sra Ro-
sângela Marçal, pelos 
relevantes serviços 
prestados à Cultura 
de Caldas Novas. O 
Evento contou com a 
presença do Vice-pre-
feito Sílio Junqueira, 
da 1a Dama, Secretá-
ria de Cultura, Escri-
tores, Pintores, Escul-
tores, Poetas e com a 
tradicional Roda de 
Violeiros Goianos que 
abrilhantou a bela ma-
nhã no Casarão dos 
Gonzaga.

Acadêmicos: Profa Cleuza Luiza, 
Rosângela Marçal e 
Dr. Albery Mariano

E s t a  C ó -
p i a  d a  1 a 
Constituição 
Brasileira de 
1889, data da 
Proclamação 
da Repúbli-
ca Federativa 
do Brasil foi 
entregue pelo 
dinâmico Dire-
tor do Colégio 
Militar, Major 
Belleli ao Coronel André Willian, digno 
Comandante de Ensino da Polícia Militar 
de Goiás.

Seleta Mesa do 
Evento dia 29.01.2021 
no Colégio Militar 
“Nivo das Neves” de 
Caldas Novas- Goiás: 
Major Belleli- dig-
no Diretor do Colé-
gio Militar, Coronel 
Willian- Comandante 
de Ensino, Sr. Hélio 
dos Santos Júnior- Consultor Regional da CEF, Comendador 
Dr. Albery Mariano- Advogado, Escritor, Poeta e Professor, 
Sr. Ítalo- Representante da Faculdade INTEGRA, Sra Cláudia 
Maturana- Representante da Faculdade UNA, Sra Walkyria 
Romano- Coordenadora Regional de Educação e a Profa Keila 
Paula- Secretária Municipal de Educação.

CEPMG Nivo das Neves - Construindo Parcerias Duradouras
A tarde da última sexta feira representou um 

momento de muita alegria e orgulho 
para todo esse CEPMG. Na ocasião, 
fi rmamos parceira com as faculda-
des Integra (Caldas Novas) e UNA 
(Catalão).

Com isso você, que é aluno ou 
ex-aluno da nossa escola, terá direito 
a descontos que chegam a até 40% do 
valor da mensalidade, para fazer seu 
curso superior nessas instituições.

Na oportunidade, fi rmamos ainda 
parceria com Caixa Econômica Fe-
deral, que nos doará mobiliário de 
alta qualidade e em ótimo estado de 

conservação, para deixarmos nossa escola ainda mais 
bonita e funcional para todos os nossos 
alunos.

O evento foi prestigiado por grandes 
autoridades da esfera municipal e es-
tadual. Destacamos aqui a presença da 
nossa Secretária Municipal de Educação, 
Keila Paula Monteiro, nossa Coordena-
dora Regional de Educação - Morrinhos, 
Walkyria Romano e ao Coronel André 
William, Comandante de Ensino da Po-
lícia Militar de Goiás. Ao saudar essas 
prestigiosas autoridades, saudamos a 
todos os que se fi zeram presentes em 
nossa cerimônia.
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Leituras IX
O Amor nas Alterosas

Regina Stella (*)
...”Ah! Como é diferente o amor em Portugal! Nem a rosa sutil 

nem o duelo sangrento, é o amor, coração, é o amor sentimento!!” 
De tanto me repetir a frase da “Ceia dos Cardeais”, que ela lera, 
fascinada, aos dezoito anos e ainda me recitava, já beirando os no-
venta, me voltavam como uma cantilena, as expressões dos idosos 
cardeais conversando sobre o antigo tema, tão antigo como o velho 
mundo, o amor, sempre que um desencontro se interpunha entre 
duas pessoas que se queriam e um abismo se abria, insuperável.

Trêmula, com ternura, discorria sobre o bem-querer de então, 
as histórias do seu tempo adolescente, que eu, encantada, ouvia, 
a relembrar as passadas fi rmes e fortes do bem-amado, na larga 
calçada, avisando que seguia, enquanto em expectativa, ao piano, 
estudava as escalas musicais aguardando o sinal para rápido correr 
e abrir o postigo, emocionada, tão só para vê-lo passar! E era um 
rápido acenar, de leve, um sorriso apenas se esboçando, que a avó 
poderia surpreendê-la em pleno alvoroço, o coração perturbado 
apenas com o olhar, e com o segredo que a sete chaves escondia.

E vivenciando outra vez o sentimento, me contava o quão 
signifi cava receber um entreaberto coração de rosa, uma frase 
apenas começada, e em reticencias concluída o verso.

- “Doces tempo, me dizia, velhos tempos que não voltam”, 
repetiu, avivando as lembranças.

Desse tempo, no Triangulo Mineiro, a história do jovem en-
genheiro, cujo primeiro emprego, o levantamento para o traçado 
das linhas da velha Mogiana, mudou-lhe por completo o rumo 
da vida, bem como de todos, nas cercanias da Fazenda onde che-
gou, por conta da tarefa que então desempenhava. De tradicional 
família mineira e pertencendo ao rico clã da aristocracia rural, se 
destacou de imediato diante dos seus olhos, a graça da “Sinhá”, 
nos seus vinte e poucos anos, pressurosa, indo e vindo, ciente do 
que representava, a na família, na Fazenda, e em toda a redondeza. 
”Cupido” fez as suas vezes e poucos meses depois já se realizava 
o casamento, numa festa que marcou época, e da qual participaram 
as mais altas hierarquias políticas do Estado, com o Governador 
encabeçando a centenária lista de convidados ilustres.

Sem nunca ter sido fazendeiro, o jovem engenheiro assumiu 
por completo as novas funções e rápido aprendeu a lida de bem 
se situar na economia rural de uma das famílias mais abastadas da 
região. O “Doutor” inteligente e solícito, fi rmou-se na sociedade 
uberabense onde ganhou uma posição rapidamente consolidada 
pelos altos créditos. E arregaçou as mangas no trabalho, e abriu 
fazendas e dilatou as terras produtivas. Idealizando fazer uma 
Fazenda de Café, estudou os planos e as possibilidades, e chamou 
um antigo agregado, parente distante, para chefi ar a empreitada. 
A “Sinhá”, possuidora absoluta dos bens e das terras, confi ava 
plenamente na sua capacidade e nas suas decisões. Mas àquele 
dia, ao ver o inusitado vaivém dos carros de boi, abarrotados de 
apetrechos e mantimentos, a movimentação dos empregados, uma 
pequena multidão aguardando a hora de partir, como se “novos 
bandeirantes” estivessem prontos para recomeçar outra expedição, 
curiosa indagou, do marido, a razão do inusitado lufa - lufa.

 - Abriremos uma Fazenda de café! Respondeu solícito, e 
fi rme, diante da importância da empreitada. E fulano será meu 
preposto e sócio, acrescentou.

- Fulano? perguntou surpresa, e iniciou uma ladainha de 
desqualifi cações, apontando defeitos, incompetência, e toda a 
desconfi ança que apontava o “seu desafeto” como um verdadeiro 
fracasso, por antecipação.

- Parem a comitiva! – Disse ela, peremptória e afi rmativa-
mente, 

- Está desfeita a caravana!
E o silencio se fez, aguardando o desfecho do impasse, olhos 

voltados para ambos.
Sereno e com voz fi rme, o “ Coronel” chamou-a à parte 

segredando-lhe ao ouvido: - não discuto o seu desejo e a sua de-
terminação, está certo. Mas eu lhe digo que se a expedição fi car, 
eu partirei defi nitivamente.

Sem perder a postura autoritária, a Sinhá dando um passo à 
frente gritou para as dezenas de peões que a fi tavam ansiosamente: 
- Segue a comitiva!

E entre aplausos e o chiar dos carros de boi a caravana partiu.
(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritora

Usina de hidrogênio verde no Ceará vai gerar 
centenas de empregos com altos salários

A empresa australiana que investirá cerca US$ 5,4 
bilhões no projeto espera ter o empreendimento 100% 
operacional em 2025.

A construção da nova usina de hidrogênio verde no 
Ceará terá um impacto substancial no mercado de ener-
gias renováveis do Estado. Segundo Wesley Cooke, CEO 
da Enegix, empresa australiana que investirá US$ 5,4 
bilhões na planta de produção a ser instalada no Pecém, 
o empreendimento deverá gerar cerca de mil empregos 
na fase de construção e “centenas de oportunidades” na 
fase de operação. As informações foram repassadas ao 
Diário do Nordeste em entrevista exclusiva.

Além disso, o CEO da Enegix e o diretor de operações 
da empresa, Marco Stacke, destacaram que os empregos 
gerados na “Base One”, como é chamada a usina de hi-
drogênio verde, terão um alto padrão salarial por conta 
do alto perfi l tecnológico da operação dos sistemas.

A Flourish data visualization
“O projeto de construção deve ser um processo con-

tínuo e acreditamos que devemos empregar cerca de mil 
pessoas nessa etapa, 
mas o mais impor-
tante é que, na fase 
de operação, nós ire-
mos criar centenas de 
empregos com altos 
níveis de salário. Não 
é como as vagas de 
emprego que não pre-
cisam de treinamento, 
então no processo de 
construção nós poder-
emos treinar muitas 
pessoas e dar capaci-
dade para que uma 
parte da mão-de-obra 
na fase de construção possa ser integrada à fase de op-
eração”, disse Marco Stacke.

“Estaremos criando ‘cientistas de foguete’ no Ceará 
a partir desse. 

A perspectiva foi confi rmada pelo consultor da Fed-
eração das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e pres-
idente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do 
Governo do Estado, Jurandir Picanço. Ele destacou que 
ainda não é possível prever a média salarial das vagas 
que serão criadas porque o mercado de hidrogênio verde 
é “muito novo”. 

Contudo, Picanço ressaltou que o projeto deverá ter 
impactos em toda a cadeia de energias renováveis no 
Ceará, com empregos sendo criados na usina e nos setores 
de energias eólica e solar. 

“Há pouquíssimas informações sobre o mercado 
porque ele ainda está se formando no mundo. É uma 
cadeia produtiva muito extensa. O hidrogênio verde pre-
cisa de água e energia renovável em larga escala, então 
esse investimento terá impacto em todo o nosso mercado. 
Para se ter uma ideia, toda a produção de energia eólica 
no Ceará tem um potencial de 2 GW e eles estão bus-
cando contratar mais de 3,5 GW para operar essa usina 
de hidrogênio”, explicou o consultor.

Contato com as universidades
Segundo o CEO da Enegix, por conta do caráter de 

desenvolvimento do mercado de hidrogênio, a empresa 
deverá organizar diversos treinamentos com parte das 
pessoas envolvidas na equipe de construção para preparar 
funcionários para integrar a operação da usina. 

Além disso, Wesley Cooke afi rmou que a Enegix 
deverá manter um contato direto com as universidades 
cearenses para impulsionar a preparação e desenvolvi-
mento de mão-de-obra qualifi cada a partir da academia. 

“Realmente, teremos vários tipos de funções por ser 
um projeto gigantesco. Mas o ponto é que precisaremos 
de treinamentos específi cos e protocolos e, para isso, 
queremos fechar uma parceria com as universidades 
nos próximos anos, enquanto estaremos na fase de con-
strução, pensando até em parcerias com universidades 
estrangeiras. Isso é tudo muito novo, mas até aqui po-
demos perceber que o Ceará está preparado para oferecer 
todas as capacidades de que precisaremos no projeto”, 
disse o CEO da Enegix. 

Pesquisa cearense
Jurandir Picanço ainda ressaltou que já existem 

pesquisadores no Ceará que trabalham o tema do hidrogê-
nio verde e isso poderá facilitar a preparação de profi s-
sionais cearenses para o mercado de hidrogênio verde. 

Ele também comentou que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(BNDES) deverá 
lançar um novo ed-
ital de pesquisa ba-
seado em projetos 
de hidrogênio verde, 
algo que poderá aju-
dar a impulsionar o 
setor no Ceará. 

“O que ocorre é 
que são atividades de 
tecnologia alta que 
exigem qualifi cação. 
Vamos precisar ter 
cursos específicos 

e pesquisas próprias para o assunto. Já temos vários 
pesquisadores e devemos ter mais recursos direcionados 
para isso. O próprio BNDES vai abrir um edital para pos-
sibilidade de pesquisa para o hidrogênio verde. Temos de 
fazer um esforço para que todo esforço dê certo”, disse.

Atualizações no mercado local
Contudo, o mercado cearense já deve começar a ser 

atualizado a partir da perspectiva do hidrogênio verde. 
Jurandir Picanço afi rmou que já existem projetos para 
que, no futuro, parte da fonte energética usada na Com-
panhia Siderúrgica do Pecém (CSP) seja trocada para 
utilizar hidrogênio verde. 

“No futuro, a nossa siderúrgica vai usar o hidrogênio 
no lugar do carvão. Já há estudos para que se faça essa 
substituição. Você criar uma atividade econômica nova 
é muito importante, pois ela não concorre com outros 
setores e o Ceará pode estar na vanguarda”, disse Picanço.

O que é o hidrogênio verde?
Hidrogênio verde é o hidrogênio obtido a partir de 

fontes renováveis, sem a emissão de carbono. Difer-
entemente dos combustíveis fósseis, o aproveitamento 
energético do hidrogênio raramente se dá por sua com-
bustão, e sim por meio de uma transformação eletro-
química, realizada em células conhecidas como “células 
a combustível”.

O oxigênio presente na atmosfera se combina com o 
hidrogênio, produzindo energia elétrica e água. Assim, 
a geração de energia por meio de células a combustível 
em si não causa danos ao meio ambiente.

Escrito por Samuel Quintela,
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Leituras XI
O Humor Negro e o Branco Humor
“Está morrendo a geração de ferro, 

para dar passagem à geração de 
cristal” Leia até o fi nal!

Quem é a geração de ferro?
- Aqueles quem chamávamos de “SENHOR” e “SENHO-

RA”, porque “VOCÊ” é para “SEUS AMIGUINHOS”.
- Está morrendo a geração que não estudou porque precisava 

trabalhar para ajudar os pais, depois para realizar o sonho da casa 
própria, sustentar a família... mas chorou de emoção e orgulho 
na formatura dos fi lhos.

- Está morrendo a geração que antes das 22:00h colocava 
todo mundo na cama, ajeitava o cobertor e rezava junto, porque 
“ninguém deve dormir sem rezar, não somos bichos.”

- Está morrendo a geração que nunca viu uma carreira de 
cocaína, nem precisou de comprimidos, ou energéticos para rir e 
dançar a noite inteira, mas não ousavam tomar leite com manga.

- E ninguém saía, ou entrava em casa sem “A Benção”, e 
isso fazia toda diferença.

- Está morrendo a geração que nunca sonhou com a Dis-
neylândia, porque divertido mesmo era fi car na calçada com 
os vizinhos, contando causos enquanto fi cavam “de olho nas 
crianças”.

- Está morrendo a geração que guardava o troco de moedas 
no cofrinho, mas não economizava nas festas de aniversário – 
um bolo, sanduiche, brigadeiro e suco. Sem DJ, só o som das 
crianças brincando e a risada dos parentes e amigos.

- Está morrendo a geração de ferro que anotava as dívidas 
na caderneta e ansiava pelo dia do pagamento para quitar todas 
as dívidas, porque “esse dinheiro não é meu”.

Está morrendo a geração que pagou para ver; bancou os seus 
sonhos e sonhou os sonhos dos fi lhos; sorvete era para dias 
especiais e comer arroz e feijão era a regra para crescer forte, 
porque “saco vazio não para em pé”.

- Está morrendo a geração de ferro que fez do trabalho o 
objetivo de vida, não soube o que eram férias e passear na 
praça com os amigos era uma aventura deliciosa, que rendia 
incontáveis fofocas e segredos.

- Está morrendo a geração que sempre deixou o último bolin-
ho para os fi lhos, mas amargou a saudade e o medo, quando 
esses fi lhos não tiveram mais tempo para eles.

Está morrendo a geração que pagou todas as contas, mas não 
imaginou que envelhecer seria tão caro e que em alguns casos 
alguns dos fi lhos não estariam dispostos a dividir essa conta.

Está morrendo a geração de ferro que soube arrancar comida 
e esperança de pedra, para cuidar da família, mas esqueceu de 
cuidar de si mesmo.

Uma mulher foi fazer compras
No balcão do caixa, ela abriu a bolsa para pagar.
O caixa notou um controle remoto de TV em sua bolsa.
Ele não conseguiu controlar sua curiosidade e perguntou:
Você sempre carrega o controle remoto da TV com você?
Ela respondeu: “Não, nem sempre. Mas meu marido se 

recusou a me acompanhar hoje nas compras, por causa de 
uma partida de futebol. Então, eu peguei o controle remoto”.

Moral: Acompanhe e apoie sua esposa em seus hobbies... 
E a história continua.... 
O caixa deu risada e depois, devolveu todos os itens que a 

senhora havia comprado.
Chocada com esse ato, ela perguntou ao caixa o que estava 

acontecendo!
Ele disse: seu marido bloqueou seu cartão de crédito...
MORAL: respeite sempre os hobbies do seu marido. 
E a história continua... 
A esposa tirou da bolsa o cartão de crédito do marido e 

o passou. Infelizmente ele não bloqueou seu próprio cartão.
Moral: Não subestime o poder e a sabedoria da sua ESPOSA. 

 

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia) 
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Bezer-
ra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel 61 3274-7805
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolandia) arrendatário - 3329 8761/3323 
4207
Bartolomeu 
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Welligton (IPU), 
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozin-
heiros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e Wellig-
ton Manoel Facundo Oliveira (Boa Viagem).
Beirute Sul
Proprietário Francisco Marinho(Ipu) - SCLS 109 Bloco”A” 
Loja 2/4 – Asa Sul CLS 211 Bloco C Loja 17., CEP 70.272.530 
Reservas 3363 3062 e 3245 3463 Gerente Edison Carlos Vidal 
(Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes (Quixadá)
Beirute Norte
Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, Brasília)
Coco Bambu – Frutos do Mar
Gerente Geral Eilson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pin-
heiro (Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortale-
za) Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo 
Auzivan Pinheiro (Milhã) SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte 
Cicone Parque - 70200-002 Tel 3224 5585
Brasília Shoping
Setor Comercial Norte Q 5 Bloco A Brasília shopping Lojas 
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400 - (61) 3038-
1818
Coco Bambu Aguas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 3262-
0559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubaja-
ra) e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luis Neto 
Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapi-
na), bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes 
Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Re-
cepcionista Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor 
de Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel 61. 
3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224 1634 3226 1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre : Valdemir Alves Souza 
(Sobral); garçon: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC 
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Inde-
pendência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisi-
mar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco 
Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Ger-
emias Araújo (Granja).
Dona Graça
Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará)
casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270
Feitiço Mineiro
Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo Cesar 
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril). 
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Bi-
ano, fi lha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas 
03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçon: 
José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, 
pizzaiolo SinobilinoBezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Lo-
cal Loja 39 Lago Norte - 3368 3337
Gero 
SHIN C 04 Lote A 22 Terreo Iguatemi. - Telefone: 3577-
5522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolandia), Maitre: 

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
Alexandro Araújo Nascimento (Itarema) Cozinheiro: João Moura 
Rodrigues (Itarema).
Galeteria Beira Lago 
SCES Trecho 02 Conj. 33 ao lado do Pier 21.
Proprietário: João Miranda Lima (Ipueiras), Gerente: José Afonso 
Miranda Lima (Ipueiras), Maitre: Raimundo Chaves de Carval-
ho(Nova Russas), Garçons: Hélio Martins de Melo (Nova Russas) e 
Antônio Alcimario (Pereiro).
Ki Filé
405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61)3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vas-
concelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Rai-
mundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira 
(Granja)
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Marilza / Regina 
(Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especialidade: Picanha 
na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de dois, panelada, 
rabada, sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 60 Planaltina-DF 
(em frente à Feira de Confecções de Planaltina) 33897000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36 
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte, 
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 3382-
0444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 3201 5204. Dono e Maitre – Francisco 
Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe) 
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14., Lago Norte/21947641 Em 
frente a loja do Pão de Açucar.
New Koto (comida japonesa)
SQS 212 loja 20 - 3346 9668 - Garçons: Francisco Olavo Aprigio, 
Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de 
Guaraciaba do Norte, José Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José 
Aurélio (Sobral), sushiman Joao Carlos Nascimento e o ajudante 
dele, Eridam Lopes e o ajudante de cozinha Francisco Alan, todos 
de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol:
Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005
- Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill
Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj, A Lt 60 – 9627 6430
Planaltina 73.300-000;
Praliné
SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 3443 7490, 
3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José Osmar 
Gabalia (Sobral),. Caixa:Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte
Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toinha) Celeste
Jorge Mesquita (Santa Quitéria)
409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel 3271 8722
Restaurante Central
Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); Churrasqueiro e espe-
cialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Espe-
cialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: 
Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de Confecções de Plan-
altina-DF
96313335 (Vivo) 92322855 (Claro) 
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias(Independência) ; Gerente 
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sam-
paio (Sobral) - 3ª. Avenida Área Espcial S/N <Mercado do Núcleo 
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147 0585 3021 4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independencia) Manuel Messias Lima 
da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) coz-
inheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110 
035 Tel 3563 4674
Silvio’s Bar E Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 33495650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 33 28 4265

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
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