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Casa do Ceará convida para jantar de confraternização dia 14 de outubro
abrindo as comemorações de seus 60 anos em 2023. Leia mais na pág. 10
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Este é o espaço Estênio Campelo onde será realizado o jantar de confraternização de 13.10;2022,
abrindo as comemorações dos 60 anos da Casa do \ceará em Brasília, em 15.10,.2023

Um dia histórico para a nação romeira: Padre Cícero a caminho da
santiﬁcação. Vaticano autoriza sua beatiﬁcação. Leia mais na pág. 20

“A Igreja que hoje me persegue, amanhã tomará a minha defesa”, disse Padre Cícero Romão Batista. Na manhã deste sábado, 20.08.2022, essa profecia se
cumpriu quando a Diocese de Crato anunciou a abertura do processo para beatiﬁcação do “Patriarca do Nordeste”. Foi no largo da Capela do Socorro, em
Juazeiro do Norte, ao ﬁnal da tradicional missa em sufrágio da alma do sacerdote que o bispo de Crato, Dom Magnus Henrique, fez o pronunciamento.
“Queridos ﬁlhos e ﬁlhas da Diocese de Crato e romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica, que recebemos
oﬁcialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, a carta do Dicastério das Causas dos Santos, datada de 24 de junho de
2022, comunicando a autorização para a abertura do Processo de Beatiﬁcação do Padre Cícero Romão Batista, que, a partir de agora, receberá o título
de “Servo de Deus”. Deus Seja Louvado!”, comunicou o pastor diocesano. Este dia histórico foi possível graças ao trabalho incansável de muitas mãos,
romeiros e romeiras, leigos e leigas, padres, bispos, religiosos e religiosas. As lágrimas que banharam os rostos dos romeiros e devotos no momento do
anúncio foram sinais de gratidão e de alegria traduzindo o sentimento de toda uma nação.

Pousada de Idosos Crysantho Moreira da Rocha ganha novo espaço: O Pergolado.

A Casa do Ceará inaugurou um pergolado para os seus idosos na Pousada Crysantho Moreira da Rocha, na Casa do Ceará. A nova estrutura foi construída na horta localizada na área externa da Pousada. O projeto de construção do
pergolado foi subsidiado pelos recursos ﬁnanceiros oriundos da parceria entre a Casa do Ceará e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O pergolado será utilizado como área de convivência e lazer para os acolhidos.

A Companhia Siderúrgica do Pecem, a 4ª do mundo foi
vendida por u$ 2,2 bilhões para o grupo Arcilor Mittal. Leia mais na pág. 18

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Espaço Lúciano Barreira
Ser estranho!
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Um acontecimento que mostrou quanto
os cearenses são empreendedores não passou
desapercebido, mas não teve a ressonância de
um impacto.
O desembarque do grupo Arcilor Mittal no
Ceará com a compra a Usina Siderúrgica do Pecém
não repercutiu como deveria.
No silêncio e com muito trabalho a ideia de
termos uma siderúrgica saiu do papel e virou
realidade, sem que tivéssemos minério nem
combustível para tocar a Usina,
Para o cearense foram vários desaﬁos. Tínhamos o porto do Pecém que substituiu o
do Mucuripe como porta de entrada de nossa
economia marítima e com os coreanos corremos atrás da siderúrgica. Nos prometeram
uma reﬁnaria da Petrobrás do lado, mas foi
apenas jogo de cena.
Passamos pelo ciclo da cera de carnaúba,
de peles silvestres, do caju, da Ypioca, ensaiamos um ingresso na indústria automobilística,
com a Gurgel e a Toller, e fomos tratar da vida
com o Porto e a Siderúrgica, de olho no futuro.
Longe do Ceará, muitos cearenses se deram bem
e fortaleceram o ideal da inovação e de conquistas. O
exemplo de m. Dias Branco é exemplo e referencia
para a nossa vocação empreendedora.
A Siderúrgica do Pecém está em boas mãos
de não cearenses, com 22 mil empregos diretos e
indiretos, mas vai engrandecer ainda mais o Ceará
que desponta no hidrogênio verde e na produção de
energia solar e eólica.
Se os governos não atrapalham, que ﬁquem
onde estiveram cuidando da educação, da saúde,
da infraestrutura. O setor privado é que visão de
mundo, pois está em contato com o mundo.
Inácio de Almeida (Baturité) – Diretor Responsável.

Expediente

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Crysantho Moreira da Rocha (Fortaleza)
e Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Conselho Consultivo: Gestão de 2019/2023:
José Jézer de Oliveira (Crato), Geraldo Aguiar de Vasconcelos (Tianguá), Fernando César Mesquita (Fortaleza), João Vicente Feijão (Fortaleza), Osmar Alves de Melo
(Iguatu), Vicente Landim de Macedo (Aurora), Francisco Albery Mariano (Santana
do Acaraú), Antônio Carlos Aguiar (Sobral), José Adirson de Vasconcelos (Santana de
Acaraú), Élson Cascão (Araguari - MG), José Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Diretoria
Presidente: José Sampaio de Lacerda Júnior (Fortaleza-CE), 1° Vice-Presidente:
João Estênio Campelo Bezerra (Crateús-CE), 2º Vice-Presidente: Antônio Florêncio da
Silva (Fortaleza), Diretor de Planejamento e Orçamento: José Aldemir Holanda (BaixioCE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de
Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Educação e Cultura:
Edmílson Sobreira Caminha Júnior (Fortaleza-CE), Diretor de Comunicação Social:
João Bosco Serra e Gurgel (Acopiara-CE), Diretora de Promoção Social: Maria Djanira
Gonçalves (Aurora-CE), Diretor Jurídico: João Rodrigues Neto (Independência-CE),
Diretor Administrativo Financeiro: Vicente Nunes Magalhães (Aurora-CE), Diretor de
Obras, Carlos Eduardo Curlin Perpétuo (Joinville-SC).
Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Assunção Oliveira (Iguatu-CE), Membros
Efetivos: José Alves de Melo (Iguatu-CE) e José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE), Cleuza Luiza
Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).
Jornal da Casa do Ceará
Fundador e Editor Emérito - Lúciano Barreira (Quixadá)
Conselho Editorial
Adyrson Vasconcellos (Santana do Acaraú),
Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson Caminha (Fortaleza), Egídio Serpa (Fortaleza),
Frota Neto (Ipueiras) Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza),
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides (Juazeiro do Norte), José
Jézer de Oliveira (Crato), Luís Joca (Fortaleza), Marcondes Sampaio
(Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), Macário Batista (Sobral),
Paulo Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama),
Roberto Aurélio Lustosa da Costa (Sobral).
Diretor
Inácio de Almeida (Baturité)
Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
serraegurgel@gmail.com / zewilsonibiapina@gmail.com
Editoração Eletrônica: Vanessa Gonçalves Campos
Distribuição: Antônia Lúcia Guimarães - Circulação: apoio da ANASPS
O jornal não se responsabiliza por textos assinados.
Banco de dados com apoio da ANASPS - Brasília – DF
SGAN Quadra 910 Conjunto F - Asa Norte | Brasília-DF
CEP 70.790-100 | Fone: 3533 3800
E-mail: casadoceara@casadoceara.org.br / www.casadoceara.org.br
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Não bebo leite nem como carne, peixe os lacticínios,
- Vegano?
Não, cubano,

Teste rápido,
Vá até a uma arvore, urine e observe.
Se atrair formigas, é diabete se secar rápido, é muito sal,. Se estiver com cheiro de carne, é colesterol alto.
Se não achou a árvore, é catarata.. Se esqueceu de abrir
a calça e Alzheimer. Se não acertou a árvore é Parkinson, Se não sentiu o cheiro, e covid,

Quando a mulher reage.
Um homem conversando com o amigo diz:
Hoje as 0,30 da manhã entrou um ladrão lá em casa.
O amigo diz.
Caramba,cara!!!
Um ladrão entra na sua casa e você ainda dá uma
risada.! Tais brincando! E o que ele levou:
Levou uma baita surra,,, minha mulher achou que
era eu chegando bêbado, de madrugada...

Humor judaico? o casamento do leão.
O leão casou. Convidou para festa todos os animais,
Veio o rato e assinou um cheque e entregou ao leão
e disse:
“Boa sorte meu irmão!

O leão ﬁcou bravo e respondeu
Convidei você para o meu casamento, mass desde
quando sou seu irmão?
O rato retrucou:
“eu também era leão antes de casar”....

O cego e o caolho
estoria maravilhosa que os brasileiros inventam, segundo s Ariano Suassuna.
Dois cegos foram dar um passeio de bote, um era
muito forte, mas cego dos dois olhos. O outro tinha um
olho bom mas era quase paralítico.
Um convidou para dar um passeio de bote:
Mas o respondeu,
“Tá doido, rapaz a gente desse jeito!”
- Não, Você que é forte rema e em que tenho um olho
vou ali neme, dando o rumo”
Ta certo. NO domingo, saíram de bote
O forte, remando, remando, e
Já estavam longe da praia quando o de um olho forte
deu uma puxada no remo e que escapuliu de sua mão e
ferindo único olho que era bom.
Ai ele gritou:
Pronto!
O outro que era cego pensou que tinha chegado e desembarcou.
pulou dentro dagua
Agora vocês me digam: porque a gente acha graça
numa estória desgraçada desta,
Inesperado
O cara chegou em casa muito feliz por tomado a 4ª
dose,
-Só não tonel mais porque o bar fechou,

Conversando com o Leitor

# Audiência Facebook 05 julho 2022 / 01 agosto 2022
Alcance
4.120
Visitas à página
634
Curtidas e seguidores novos
19
# Audiência Instagram 05 julho 2022 / 01 agosto 2022
Alcance
1.203
Visitas à página
401
Curtidas e seguidores novos
77
# O portal da Casa do Ceará, espaço com conversamos
quase que diariamente com nossos leitores cearenses de
Brasília, do Entorno, do Ceará e do espalhados pelo mundo
continua sendo acessado pelos conterrâneos: chegamos a
486.549 acessos. Nestes tempos bicudos, um bom resultado.
# Lamentamos que não tenhamos muitos acessos dos
municípios cearenses.
# Mas surpreendentemente, cresceram muitos os acessos cidades do Entorno de Brasília, como Águas Lindas |
Cidade Ocidental e Parque Marajó | Formosa | Lago Azul
e Boa Vista | Novo Gama, Pedregal, Parque Estrela Dalva
Planaltina de Goiás | Santo Antônio do Descoberto | Valparaíso, Céu Azul, Cidade Jardim, Parque São Bernardo.
Nesta região moram 4,8 milhões de pessoas.
# Muitas delas procuram os serviços prestados pela
Casa do Ceará especialmente em termos de Policlínica e
da Odontoclínica. Outras procuram nossos cursos proﬁssionalizantes.
# Vejam a relação dos proﬁssionais responsáveis pelos
cursos de capacitação oferecidos pela Casa do Ceará,
oferecidos a preços baixos.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

# Professores dos Cursos:
Manicure e pedicure - Almezina Nunes do Nascimento
Auxiliar de cozinha Merendeira ,Culinária, Paniﬁcação
e Confeitaria - Isabel Maria de Jesus
Cuidador de idoso Ivete Simonette do Amaral
Corte e costura Costura em malha Santa Terezinha
Espindola.
Cabeleireiro Maria Ednaldo Pinheiro da Silva
Barbeiro Daniel Nascimento dos Santos
Depilação Design sobrancelhas Maria Antonilda Silva
dos Santos
Biossegurança Jackeline Aragão Rodrigues
Renda em Bilro Aldanilse Pereira de Lima
# Em breve teremos curso de garçom e demais proﬁssionais de bar e restaurante.
# Recebemos do leitor Emanuel de Lima, de Taguatinga:
“Tenho em mãos o Ceará em Brasília de julho de 2022,
onde leio na página 09 tua crônica intitulada “Memórias da
sala de aula”. A UnB é chamada de cemitério de cristãos
e formadora de ateus, máquinas pensantes que só visam o
lucro fácil, o dinheiro. Sempre foi usada como propaganda
do governo, uma lavagem cerebral intensa. Às vezes eu me
pergunto: estamos progredindo ou regredindo? O número
de suicídios só aumenta”.
# Acusamos recebimento de protestos contra a letra
miúda. Realmente temos muita informação e pouco espaço
e nossos articulistas gostam de escrever.

Ceara em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

A morte de Vicente Fialho
O Ceará perdeu
mais um homem
de bem engenheiro e grande amigo
Vicente Fialho.
Grande perda para
nosso Estado. O
Fialho exerceu
com extrema competência e muita habilidade. Foi ex seminarista do Seminário São José do Crato, ocupou diversos
cargos públicos. Foi prefeito de Fortaleza, para Wilson
Ibiapina o maior, prefeito de São Luiz, e ministro de Estado
dos Transportes. Professor da nossa Escola de Engenharia,
construtor e ultimamente pecuarista apaixonado. Filho,
marido, pai e avô devotado. Numa terra em que os homens
públicos estão sumindo, Vicente deixou saudades.

Mudança na Previdência do BNB
O BNB cedeu o empregado Ocione Marques Mendonça, pertencente ao Quadro de Pessoal do Banco
do Nordeste do Brasil S/A para exercício no cargo de
Diretor Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF
Conﬁrmando
O Brasil foi descoberto pelo espanhol Vicente Pinzon
que chegou ao Mucuripe, Fortaleza, Ceará. A aﬁrmação
é do historiador Eduardo Bueno, conﬁrmando o que o
nosso amigo, Rodolfo Espinola escreveu em memorável
estudo publicado.
Nos matamos nossos empreendedores
Em 1974- A Apple só seria fundada dois anos depois
Elon Muski tinha 3 anos de idade.
Microsoft só seria fundada no ano seguinte
A NASA estava em plena missão polo.
No Brasil, João Gurgel apresentava no Programa Silvio
Santos seu carro elétrico.
Era o homem da Gurgel, obrigada a falir anos mais
tarde.
Filho de cearense
O ministro de 2ª Classe Paulo Uchoa Filho diplomata
de carreira, depois de Paris foi cedido para uma temporada no Senado. Seu pai, o grande médico anestesista
Paulo Uchoa, está no eixo de Brasília - Jericoacoara.
Mudança na Receita Federal
Nomeado o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Carlos Henrique Melo Junior, para exercer o cargo em
comissão de Inspetor da Receita Federal do Brasil no Porto
de Pecém (CE), jurisdicionada pela Alfândega da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE).
Memória de Serro Azul
Raimunda Ceará Serro Azul lançou na Associação
Nacional de Escritores o livro de Lola Fonseca, de Curitiba, sobre o Príncipe dos Poetas, de Brasília. Henrique
Serro Azul, Renascer e o Prí ncipe. Ele foi Procurador da
Republica.

Ceara em Brasília

Deputado Bismarck Maia
O Índice Legisla Brasil
lançou levantamento de
classiﬁcação dos deputados federais do Brasil de
acordo com as atuação
deles. O deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE),
está entre os oito deputados nordestinos que
atingiram a nota máxima de cinco estrelas. Além dele,
os cearenses André Figueiredo, do PDT, e Denis Bezerra, do PSB, tiveram a nota de cinco estrelas, enquanto
que Célio Studart, do PSD, José Guimarães, do PT, e
Luianne Lins, do PT, tiveram 4 estrelas.

Aeroporto de Sobral
Macário Batista, na sua coluna em O Estado, de Fortaleza, continua cobrando a inauguração do Aeroporto
de Sobral, que ﬁcou pronto. Mas não há sinal de avião.
A sinalização do Aeroporto é toda em inglês. Neste
quesito perde para o de Juazeiro do Norte, que está
tudo em português. Lamentável é que o Aeroporto Pinto
Martins,de Fortaleza, tenha perdido sua identidade, por
ordem de um alemão...
Desastre
O “Roda Viva” dedicado a Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, marcou 1,5
ponto de audiência em São Paulo, de acordo com a
pesquisa em tempo real da Kantar... O “Roda Viva”
dedicado a Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, marcou 1,5 ponto de audiência
em São Paulo, de acordo com a pesquisa em tempo
real da Kantar.
O programa ﬁcou em quinto lugar no ranking da
TV aberta, atrás de Band (1,6), Record (3,3), SBT
(5,6) e Globo (21,7). Semana passada, com Simone
Tebet (MDB) em destaque, o “Roda Viva” marcou 1,2
ponto. Ciro Gomes foi melhor que senadora, Os dois,
entretanto, naufragaram em audiência.
Turismo no Ceará
O Ceará possui 573 quilômetros de litoral, onde
o sol brilha 2.800 horas por ano. A temperatura
mantém-se entre 23º C e 30º C. De acordo com o
Ministério do Turismo, Fortaleza é o 3º destino mais
procurado do País.
A oferta total é de 1.161 meios de hospedagem, com
29.723 unidades habitacionais (UHs) e 74.748 leitos.
Em Fortaleza, a oferta hoteleira é de 218 meios de
hospedagem, com 10.862 UHs e 26.858 leitos.
Os dez principais países emissores de turistas para
o Ceará são Itália, Portugal, França, Espanha, Estados Unidos, Suíça, Holanda e Alemanha.
A receita turística direta ultrapassa R$ 6 milhões e a
renda gerada com a atividade chega a R$ 10 milhões,
causando impacto de 11,2% no Produto Interno Bruto
(PIB) do Estado.

Fechou o cenário de Gilberto
Partiu Gilberto Amaral, o
primeiro grande
colunista social
de Brasília, que
marcou época na
imprensa brasiliense, especialmente no Correio Braziliense, como bem informado e
generoso. Manteve equipe de proﬁssionais na coluna,
com credibilidade e seriedade. Assinou coluna diária
no Correio, de 3 de novembro de 1975 a 5 de agosto de
2001. Gilberto Amaral completaria 88 anos (17.7). Ele
deixa a esposa, Mara Amaral, com quem foi casado
por 63 anos, além de três ﬁlhos — Bernadette, Rodrigo
e Marcelo —, seis netos e um bisneto. Mineiro de São
Sebastião do Paraíso e amigo pessoal de Juscelino Kubitschek — o ex-presidente foi padrinho do casamento
de Gilberto e Mara —, o colunista chegou a Brasília
antes da inauguração da cidade, convocado pelo então
presidente para integrar o grupo de trabalho.
Destaques
A Academia Cearense de Letras e Jornalismo escolheu os seus destaques para 2022: João Ricardo
Montenegro Cavalcante, presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará e Mayra Isabel Correia
Pinheiro, Secretaria de Gestão do Trabalho e de Educação do Ministério da Saúde. Em 2021, foi Destaque
o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex- Comandante do Exército e atual ministro da Defesa.
128 anos da Academia
A Academia Cearense de Letras comemorou em
grande estilo, na sua sede, no Palácio da Luz, os seus
128, com a responsabilidade de ser a mais das academias de letras do Brasil. As comemorações foram
presididas pelo ex senador e ex governador Lúcio
Alcântara, seu presidente.
Padre Cícero
Li muito sobre o padre Cícero e conversei muito
sobre ele com o meu tio, dom Newton Gurgel, que
foi bispo do Crato, e que defendia que o Vaticano
suspendesse o ato que o dispensou das ordens religiosas. Tio Newton me revelou que o papa João XXIII
queria canonizá-lo, mas não sabia que tinha a suspensão de ordens. Agora a suspensão foi derrogada
e está aberto o caminho para a canonização. Santo
já e pelo povo do Ceará e do Nordeste.
Nas minhas leituras sobre o padre Cícero estão
os livros de J. Lira Neto, Padre Cícero, o Poder e
Guerra, no Sertão; Padre Cícero de Juazeiro,de
padre Neri Feitosa; Padre Cicero e a Revolução de
1914, de Irineu Pinheiro,.Padre Cícero, Mito e realidade, de Otacílio Anselmo, Padre Cícero, o Santo
do povo, de Daniel H, de Medeiros, Padre Cícero,
o Cearense do Século, de Ivan Magalhães e Padre
Cicero, Pessoas, Fotos e Fatos, de Walter Barbosa.

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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No
Ceará
tudo
é arte

Conheça o Espaço
Cultural Unifor
Visitar o Ceará é conhecer a arte e o artista. Belas
praias são pinturas; prédios históricos, monumentos; instalações de rua, esculturas. No Espaço
Cultural Unifor, da Fundação Edson Queiroz, a
máxima se confirma: você apura o olhar atento em
um Patrimônio Turístico da cidade de Fortaleza e
presencia obras de artistas como Portinari e Di
Cavalcanti misturar-se aos novos talentos da arte
cearense e nordestina. No Ceará tudo é arte e você
que nos visita também pode fazer parte.
CONFIRA NOSSAS EXPOSIÇÕES
EM CARTAZ:

ENTRADA GRATUITA
Terça a sexta, 9h às 19h | sábado e domingo, 10h às 18h
Av. Washington Soares, 1321 – Edson Queiroz
Campus da Universidade de Fortaleza,
Fortaleza (CE), Brasil
www.unifor.br

[detalhe] Daniel Chastinet, Wilson Neto - A Tesoura, 2019/2020, técnica mista s/ tecido.
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M. Dias Branco ﬁrma parceria com
Omega para geração de energia eólica

A M. Dias Branco, líder nacional M. Dias Branco.
Para Fabiana Polido, diretora
nos mercados de massas e biscoitos,
formalizou no dia 10, acordo comer- Comercial da Omega Energia, “a
cial com a Omega para a geração diversiﬁcação das matrizes energéde energia por três parques eóli- ticas tornou-se tema cada vez mais
cos, instalados em Paulino Neves/ presente na indústria de alimentos,
principalmente
MA. O complexo
em razão do alto
da Omega Energia
custo de energia
possui capacidaelétrica, tanto na
de eólica instalaprodução como no
da de 97,2 MW,
armazenamento.
dos quais 18 MW
Estamos orgulhomédios serão cosos dessa parceria
mercializados junto
com a M. Dias
à M. Dias Branco
Elves Rabelo - Localizado em Paulino Neves/
Branco e prontos
sob o regime de MA,
o complexo possui capacidade eólica insautoprodução por talada de 97,2 MW, dos quais 18 MW médios para desenvolver
serão comercializados junto à Companhia
soluções customiequiparação, a serem consumidos pelas unidades zadas e inovadoras para os nossos
clientes, ajudando a construir uma
produtivas da Companhia.
A Parceria está em sinergia com a sociedade com energia limpa, susestratégia da M. Dias Branco de di- tentável e competitiva, em linha com
versiﬁcação de sua matriz de energia os critérios de ESG valorizados no
a partir de fontes renováveis, acesso mundo”, aﬁrma.
Recentemente, a M. Dias Branco
a insumos que fazem parte de seu
processo produtivo e aumento da divulgou suas metas ESG que devem
competitividade ao poder fruir dos ser alcançadas até 2030. Dentre elas,
benefícios relacionados a autopro- está a de utilizar 90% de energia
dução de energia por equiparação. renovável até lá. A Companhia é
“O Brasil possui uma das matrizes reconhecida por seus altos padrões
energéticas mais renováveis do ESG, sigla que abrange iniciativas
mundo. Esse é um assunto estraté- nos âmbitos ambiental, social e de
gico para nossa Companhia. Com governança, além de ser integranas ferramentas adequadas, podemos te do Índice de Sustentabilidade
colaborar para a redução de emissão Empresarial (ISE), da B3, carteira
de gases de efeito estufa e incen- composta por um seleto grupo de
tivar iniciativas como essa, visto empresas com práticas sustentáveis
que somos referência para muitas consolidadas.
O fechamento da parceria está
empresas. É bom para a natureza e
para a Companhia”, destaca Denis sujeito à aprovação do Conselho
Almeida, diretor de Suprimentos da Administrativo de Defesa.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.
Expandimos as fronteiras do
conhecimento e conquistamos nota
máxima na avaliação do MEC.

M. Dias Branco é reconhecida como uma
das Melhores do ESG 2022 do Guia EXAME
A M. Dias Branco está entre as objetivo é resolver problemas da
três empresas mais bem posicionadas humanidade”, destacou o guia.
do Guia EXAME Melhores do ESG
Trata-se do maior e mais abran2022 na categoria Agronegócio, Ali- gente guia de sustentabilidade da
mentos e Bebidas.
imprensa braO ranking leva em
sileira, criado
consideração os
em 2020 com
princípios que rea nomenclatura
gem uma gestão
Guia EXAME
voltada para as
de Boa Cidaboas práticas amdania Corpobientais, sociais
rativa. A partir
e de governança
desta edição, o
(Environmental,
ranking é elaSocial and Goverborado pelo IbElves Rabelo - Iniciativas da Companhia
nance). De cada
mec, uma das
são valorizadas pelo Guia EXAME Melhores
setor da economia,
principais escodo ESG 2022 na categoria Agronegócio,
Alimentos e Bebidas
apenas as três emlas de negócios
presas com práticas mais consistentes do país, que revisou a metodologia
são selecionadas. “Para as Melhores do Guia, que até o ano passado era
do ESG 2022, mais do que fazer chamado de Guia EXAME de Susnegócios lucrativos e perenes, o tentabilidade.
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Leituras I

Noticia sobre ‘‘A Cearense
Francisca Clotilde, autora do
Romance “A Divorciada

Artigo sobre Francisca Clotilde (*)
Agripino Grieco, em A Evolução da Prosa Brasileira (1933) diz que
“Os próprios cearenses de modo geral desconhecem grandes autores
de sua terra, ﬁcando perplexos, às vezes, quando a crítica de centros
mais adiantados elege escritores nossos como valores exponenciais”.
Sobre a autora: professora, poeta, abolicionista, jornalista, contista,
cronista, dramaturgista e romancista. Diferentemente da maioria das
mulheres do seu tempo, participou ativamente da vida educacional,
social e intelectual de nossa terra.
Foi professora da Escola Normal Pedro II, em Fortaleza, de 1882
a 1890. Em 1882 foi nomeada professora e em 1884 aprovada em
concurso público para referida escola. Demitida em 1890, logo em
seguida funda seu próprio colégio, o Externado Santa Clotilde, para
crianças de ambos os sexos.
Sua veia poética desabrochou aos 14 anos, com a publicação do
poema “Horas de Delírio”, no tradicional jornal da capital “CEARENSE”. Sonetista de primeira linha, com publicações em jornais e
revistas, dentro e fora do estado do Ceará. Há notícias de publicações
em Portugal e na França.
Dramaturgista, com registro de apresentações em sua escola, em
outras escolas, em residências familiares, e em vários teatros. Suas
crônicas são uma delícia, a exemplo, “A Primeira Educação” “A
Educação Moral da Criança na Escola”, “A Mulher na Família”, “A
Mulher na Política”, etc. Escreveu também várias Apologias: “Rocha
Lima” e “Victor Hugo”.
Contista de mão cheia, publicou em 1897 um livro de contos
intitulado “Coleção de Contos”, prefaciado por Tibúrcio de Oliveira,
dedicado aos seus pais, Ana Maria Castelo Branco e João Correia Lima.
Ex: A Enjeitada; Impenitente; Brincar com Cinzas.
Prefaciou vários livros, a exemplo, “Livro D’Alma”, da poeta
Seraﬁna Pontes e “Harpejos”, do poeta de Vasco Benício.
O romance A DIVORCIADA, da escritora cearense Francisca
Clotilde foi publicado pela Typograﬁa Moderna, em Fortaleza - CE, no
ano de 1902. Composto de 37 capítulos distribuídos em 233 páginas.
Logo de início trás o CARTÃO DE VISITA, da autora:
“Não pense o leitor que vai ter diante dos olhos um romance
de cenas aparatosas, cheio de peripécias emocionantes e de lances
extraordinários.
É uma história singela de duas criaturas que se amaram com pureza e as quais o destino torturou acerbadamente antes de dar-lhes a
felicidade almejada.
A maior parte da ação desenrola-se no campo, num pequeno povoado, em plena existência matuta, por entre a harmonia dos ninhos,
trazida pelo gorjeio das aves festivas.
Trescala a narração o aroma das ﬂores agrestes, é um inocente idílio
que pode ser compreendido pelo olhar mais casto.
Não está ﬁliada a escola alguma dos grandes Mestres; os seus
personagens existem, e a cor verdadeira que apresentam é o mérito
único da obra extremamente singela.
Revelam os inúmeros defeitos, a simplicidade rústica da forma, a
pobreza do colorido, devido ao meio excessivamente burguês em que
se deslizou a vida da – Divorciada”.
O romance A DIVORCIADA tem como cenário o povoado de
Redenção, as cidades de Fortaleza e Rio de Janeiro; e o Amazonas.
Nazareth, a protagonista é possuidora de bons sentimentos, eleita à
bondade, consoladora dos aﬂitos, alguns a chamam irmã de caridade,
considerada a primeira samaritana da literatura cearense. Já Maria da
Glória insatisfeita com os poucos recursos do marido que não eram
suﬁcientes para seus desejos de ostentações. Diferente de Nazareth, Maria da Glória representa tudo que é condenado pela sociedade. Arthur,
deixou-se levar pelo vício, pela farra e pelo álcool, destruindo a si a e
a seu lar. Chiquinho, moço simplório, mas de bom caráter. Não aceito
pela família de sua pretendente, torna-se um paroara e com sucesso
retorna a terra natal. Cel. Pedrosa, pai de Nazareth arrepende-se de ter
obrigado Nazareth a casar-se com o sobrinho e propõe que ela se divorcie. Através de A Divorciada, Francisca Clotilde reﬂete a situação da
mulher que precisa manter-se presa a um casamento que já não existe.
(*) A equipe editorial é composta por Ana Maria Leite Barbosa
(Jornalista, PUC-RS) e Carol Engel (graduada em Marketing), que nos
presenteia com a edição do romance A DIVORCIADA, o qual tenho a
honra de apresentar ao leitor. Em tempos modernos, o livro pode ser
adquirido na modalidade físico e Ebook. www.janelaamarelaeditora.
com.brAnamelia Custódio Mota - Escritora - Tauá - CEPedagoga,
Especialista em História e Sociologia Membro da Academia Tauaense
de Letras
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Artista indígena cearense tem pintura
exposta na sede da Unesco, em Paris
A obra “O vestir é um ato político”, de Rodrigo de crise climática. Foram convidados jovens artistas,
Tremembé, foi selecionada em um projeto da entidade escritores, ativistas e líderes para reﬂetir sobre essas e
outras questões.
que fala sobre justiça climática.
“Ter a minha arte, a arte do povo Tremembé na
Uma pintura do artista cearense Rodrigo Tremembé
Unesco, em Paris, me faz refletir
está exposta na sede da Unesco, em
o quão necessário é potencializar
Paris. A exposição faz parte das ativozes indígenas, muitas vezes
vidades do projeto “Turn It Around
invisibilizadas, e desenvolver o
/ Flashcards for Education”, que
papel de liderança climática em
selecionou produções de 70 artistas
um mundo que precisa de soluções
espalhados por 44 países que tratasurgentes”, declarou o jovem artista
sem sobre justiça climática. Rodrigo
cearense.
é o único brasileiro na lista. Além da
Rodrigo Tremembé, artista indíexposição, um baralho de cartas com
gena cearense com pintura exposta
as obras também foi criado.
na Unesco, em Paris. — Foto: Ar“O vestir é um ato político” é
uma arte de Rodrigo que mostra Pintura de artista indíge- “O vestir é um arte político” de quivo pessoal
“É muita honra porque a justiça
um homem vestido com traje feito na é exposta em Sede da Rodrigo Tremembé, indígena ceUnesco, em Paris.
arense. Foto: Rodrigo Tremembé
climática é uma causa urgencom estampa tipicamente
te e necessária que a gente
indígena. O artista disse
precisa falar. Então a gente
que viu nas redes sociais
ter a possibilidade de estar
que estavam abertas as
nesses locais, se expressaninscrições para trabalho de
do, falando as nossas necesarte voltado para questão de
sidades, nossas inquietações,
justiça climática.
em tempos que a gente vive
“Então resolvi me insde tanto retrocesso políticrever, mandei minha arte.
co em relação às políticas
Eles ﬁzeram uma publicação
indígenas e ambientais no
impressa quando foi seleBrasil, é muito importante”,
cionada a minha arte junto a
indígena cearense com pintura exposta na Unesco, em
complementou Rodrigo.
de outros jovens, de outros Rodrigo Tremembé, artistaParis.
— Foto: Arquivo pessoal
O baralho de 70 cartas
países”, comentou. Rodrigo
é de Córrego João Pereira, em Itarema, município do tem ilustrações e textos dos jovens selecionados. A
produção explora temas comuns, como capitalismo,
interior cearense.
“O vestir é um arte político” de Rodrigo Tremembé, coexistência com outras espécies e medos sobre o
futuro. O projeto foi desenvolvido pela Arizona State
indígena cearense. — Foto: Rodrigo Tremembé
A Unesco informou que o projeto é uma ferramenta University e Artists’ Literacies Institute em parceria
de aprendizagem para adultos, feita por jovens, para com a Open Society Foundations e a iniciativa Futures
reimaginar as abordagens da educação e as relações das of Education da Unesco. Por Samuel Pinusa,
G1 CE.
pessoas com a natureza e o mundo durante este período

Casa do Ceará recebeu doação de cestas básicas

Juan Rodrigues, Francisco Carneiro,
José Sampaio, Antônia Guimarães,
Thiago Freccia e Lucas Santana.

Entrega de cestas básicas

Antônia Guimarães, Thiago Freccia, José
Sampaio, Francisco Carneiro, Lucas Santana, Vicente Magalhães e Juan Rodrigues.

cestas básicas

Na última terça-feira (16/08) a Casa do Ceará foi beneﬁciada com uma doação de 100 cestas básicas. A ação
faz parte de uma campanha de arrecadação de alimentos para entidades beneﬁcentes, promovida pela empresa
Legrand, especialista mundial em sistemas elétricos e digitais. A Casa do Ceará foi indicada pelo grupo Só Reparos, no Distrito Federal, para ser beneﬁciada com a doação.
Estiveram presentes na entrega das cestas os representantes da Casa do Ceará José Sampaio, Vicente Magalhães
e Antônia Guimarães, o representante da Só Reparos, Francisco Hubner Carneiro e os representantes da Legrand,
Thiago Freccia, Juan Rodrigues e Lucas Santana.
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Leituras II
O baiano que
estudava a Lua
Wilson Ibiapina (*)
Morre em
Vitória da Conquista o cientista baiano Ubirajara Pereira
Brito. Foi nessa
quarta feira, 20
de julho, dia do
amigo. Era físico
nuclear, poeta,
cozinheiro e boêmio. Bom de papo e de copo. Nasceu em Tremendal
e estava com 88 anos. O conterrâneo dele, Carlos
Henrique de Almeida Santos foi quem me apresentou
ao Bira num ﬁnal de tarde no bar do Piantela, um
antigo restaurante que existia em Brasilia.
O mais notável cientista que conheci. Era conhecido mundialmente. Foi professor da Faculdade de
Ciências de Orsay da Universidade de Paris e pesquisador titular do Centre National de la Recherche
Scientiﬁque (CNRS), entre 1971 e 1974..Na Rússia,
passou, também pelas universidades de Moscou e de
São Petersburgo. Autor de alguns livros e um grande
entusiasta da educação. Foi ministro de Ciência e
Tecnologia no Governo Sarney e presidiu o CNPQ.
Seu nome está relacionado entre os cem cientistas
mais importantes do mundo no século XX. Mesmo
perseguido político pela ditadura militar de 64, que
o levou ao exílio na França, junto com seu amigo
Oscar Niemeyer, chegou a ser convidado pela Nasa
para examinar as pedras trazidas da Lua pela missão
espacial norte americana.
A profunda admiração que tinha pelas mulheres
chegou a lhe causar problemas sérios. Um dia em
Paris, quando varava as noites trabalhando em uma
tese, sua mulher descobriu que tinha uma namorada.
Enfurecida pegou as mais de cem folhas de sua tese
que estavam datilografadas e jogou tudo pela janela
do apartamento. Só lhe restou olhar pela janela, para
ver as folhas voando carregadas pelo vento rumo ao
rio sena.
Uma outra história que ele gostava de contar envolve seu amigo Oscar Niemeyer. O arquiteto tinha
tanto medo da morte que evitava viajar de avião.
Quando estava com uns 90 anos perguntou ao seu
amigo físico se o mundo ia mesmo acabar. Bira
explicou que a terra ia esfriar congelando tudo e a
todos. Mas teve o cuidado de tranquilizar o amigo
informando que só ocorrerá daqui a bilhões de anos.
Oscar,com uma cara de preocupação e desespero só
exclamou:
- Estamos lascados, Bira
(*) José Wilson Ibiapina, (Ibiapina) jornalista e
escritor, autor de “Histórias de gente da gente” e que
mantem o blog “Conversa Piaba”. O Piauí insiste
em anexar Ibiapina ao seu território. Piabinha, como
é conhecido, não quer ser cidadão do Piauí, decididamente só quer cidadão do Ceará. E ponto ﬁnal.
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Resumo do projeto O Bicentenário
da Independência do Brasil

Por Geová Sobreira (*)
O Bicentenário da Independência do Brasil, cuja celebração ocorrerá neste ano, encorajou o propósito de
estimular a reﬂexão crítica, diante da temática alusiva à
participação do Ceará nas lutas pela Independência do
Brasil, em conformidade com as ideias revolucionárias
de momentos históricos.
Reabrindo a nova temporada da Coleção Alagadiço
Novo (segunda fase), foram identificados alguns textos,
parte dos quais inéditos, que integrarão a retomada
de um projeto editorial reconhecidamente importante
para o Ceará.
Os seis títulos que integrarão esse display histórico intitulado “200 Anos da Independência do Brasil – Insurreição
e mártires no Ceará” abordam um momento decisivo da
história do Brasil e do Ceará, em particular, ocupando-se de
uma temática até hoje desprezada pelos nossos cronistas e
historiadores. Sobre estes episódios revolucionários faltou o
olhar perscrutador de pesquisadores bem-dotados de ideias
e de perquirições críticas:
1. a participação histórica do estado (província) do Ceará
na Revolução de 1817;
2. a participação do Ceará (sendo o seu representante José
Martiniano de Alencar) na Assembleia Constituinte de
Lisboa, convocada, no dia 7 de março de 1821, por Dom
João VI, em razão das convulsões políticas ocorridas, em
24 de agosto de 1820, em repulsa da dominação inglesa
desde 1808;
3. a participação do Ceará na Confederação do Equador;
4. a participação do Ceará na vitória da Batalha de Jenipapo (Piauí), quando se deu a prisão de Fidié, entregue ao
mercenário Thomas Cochrane, cuja nau capitânia encontrava-se ancorada em São Luís.
III. Textos iniciais da nova série “Intérpretes do Ceará”
Seis títulos, inéditos ou produto de pesquisa em fontes
dispersas, foram incluídos como abertura da série “Intérpretes do Ceará”:
1. A outra independência a partir do Ceará: subsídios para
a sua história constitucional, monograﬁa selecionada em
concurso público aberto a brasileiros, maiores de 18 anos,
residentes ou não no Ceará, de autoria de Filomeno Moraes;
2. A política como missão: o senador José Martiniano de
Alencar pela emancipação do Brasil, monograﬁa selecionada em concurso público aberto a brasileiros, maiores de 18
anos, residentes ou não no Ceará, de autoria de Francisco
Ari de Andrade;
3. Alma da revolução: os construtores da unidade nacional, de Tristão de Alencar Araripe, com textos introdutórios
de Geová Sobreira e Oswald Barroso;
4. Dona Bárbara, peça em 5 atos, em versos (reedição),

de autoria de José Carvalho, trineto de Bárbara de Alencar.
A primeira e única edição foi realizada em 1916, na cidade
de Belém (PA). Texto revisto, precedido de introdução e
anotações do historiador Geová Sobreira;
5. O Ceará na Independência do Brasil, artigos e documentos publicados na Revista do Instituto Histórico e
Geográﬁco do Ceará sobre o Ceará e a Independência do
Brasil, com enfoque sobre as lutas pela independência travadas no Ceará e, de modo especial, sobre as celebrações
comemorativas do Centenário da Confederação do Equador.
O plano da publicação comportará, entre outras abordagens,
nota introdutória sobre os movimentos revoLúcionários
de 1817, 1822 e 1824 e a sua repercussão no Ceará, além
de abordagem crítica de textos selecionados na coleção da
revista. A obra conta com apresentação do general Júlio
Oliveira, presidente do Instituto do Ceará e prefácio do
historiador Gisafran Nazareno Mota;
6. Independência e formação do Estado Nacional brasileiro na província do Ceará (1820-1835), de autoria de
Ana Sara Cortês.
A reunião em uma coleção com essa amplitude intelectual
das obras mais destacadas produzidas por cearenses ou não
cearenses sobre o nosso estado, a sua história, o seu povo,
a literatura, as artes plásticas, as ciências, enﬁm, tudo o que
pode caracterizar, por sua relevância, expressão da cultura
no estado, envolve pelo menos duas seções: (i) as obras
históricas, cientíﬁcas, ﬁlosóﬁcas, jurídicas, econômicas e
de análise social; (ii) as obras literárias, de crítica literária
e de arte.
Os estudos e pesquisas históricas sobre o Ceará ocupam
lugar destacado em relação a outros estados brasileiros. A
contribuição mais relevante para o conhecimento da história do povo cearense resultou da dedicação do Barão de
Studart, a quem se deve a identiﬁcação e a sistematização
de fontes primárias que puderam ser reunidas, preservadas
e estudadas. O Instituto do Ceará tornou-se, desde a sua
fundação, graças à dedicação de alguns pioneiros e membros
ilustres, o maior centro da produção de conhecimento sobre
a história do Ceará.
(*) Geová Sobreira, “Coordenei a produção dos documentos históricos referente a Independência do Brasil e da
Construção da Unidade Nacional que ﬁcou condensada em
6 volumes. A Coleção será lançada no Ceará em setembro
próximo. Preparei um resumo que serve de espelho e lhe
encaminharei em anexo. Está reservada uma coleção para
a Casa do Ceará. Será importante que o jornal da Casa
do Ceará divulgue o trabalho da Universidade Federal do
Ceará. É a publicação dos documentos históricos dos heróis
e mártires cearenses que construíram a Unidade Territorial
Brasileira# Geová Sobreira

Ricardo Cavalcante participa da entrega da Medalha Rachel
de Queiroz a personalidades femininas cearenses

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, participou da
solenidade de entrega da Medalha Rachel
de Queiroz da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ), na noite do
dia 20.07, a seis destacadas personalidades
femininas cearenses.
O evento, que aconteceu no Terraço
da Cultura José Teles do Ideal Clube,
homenageou, este ano, pelo trabalho de
liderança nas esferas pública e privada, a Governadora
Izolda Cela; a Presidente da Fundação Edson Queiroz,
Lenise Queiroz Rocha; a Reitora da Universidade de

Fortaleza (Unifor), Professora Fátima Veras; a Presidente
do Tribunal de Justiça do Ceará, Desembargadora Nailde
Pinheiro Nogueira; e as Empresárias, Consuelo Dias Branco e Ana Maria Studart.
A ACLJ é instituição cultural sem ﬁns
lucrativos que reúne escritores e jornalistas cearenses e tem, entre seus membros
beneméritos, personalidades como o
Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante;
o Ex-Presidente da FIEC, Beto Studart; o
Ex-Governador Lúcio Alcântara, os Empresários Edson
Queiroz Neto, Igor Queiroz Rocha, Graça Dias Branco
da Escócia, Paula Queiroz Frota.
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Leituras III
Política cambial
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
Deﬁne-se taxa de câmbio como o preço da moeda estrangeira (divisas) em termos de moeda nacional. Ou seja,
raciocinando com a moeda dos EUA, a mais comum de
comparação, a taxa de câmbio ao Brasil é a relação entre
R$ (real)/ US$ (dólar). Por sua vez, de maneira geral,
pode-se dizer que por trás da demanda de divisas está o
ﬂuxo representativo da saída de divisas para o exterior,
mediante operações como importação de bens e serviços,
pagamentos ﬁnanceiros ao exterior, empréstimos concedidos ao exterior, amortizações de ﬁnanciamentos pagas ao
exterior, dentre as mais signiﬁcativas. Já, por trás da oferta
de divisas tem-se o ﬂuxo referente à entrada de divisas
evidenciado por operações como: exportações de bens e
serviços, recebimentos ﬁnanceiros do exterior, empréstimos obtidos no exterior, amortizações de ﬁnanciamentos
recebidos do exterior, etc. Referindo-se, especiﬁcamente,
às desvalorizações cambiais, isto é, os efeitos para um país
que teve sua moeda depreciada (por exemplo: aumento
da relação R$/ US$, no Brasil) são: estímulo à entrada
de divisas e desestímulo à saída de divisas. Todavia,
os elaboradores de política econômica devem observar
diversos indicadores, tais como: taxa de inﬂação, taxa
de juros, emprego, distribuição de renda, crescimento do
PIB, políticas e crises externas, especulação no país e no
exterior, etc. Não é fácil, todo cuidado é pouco, com vistas
a que não surjam efeitos colaterais negativos para um país.
Democracia
O Estado brasileiro enfrenta momentos de diﬁculdades
envolvendo os três Poderes Constituídos, podendo comprometer os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme o art. 2° de nossa Carta Magna.
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Infelizmente,
estamos observando um signiﬁcativo “ativismo judicial”
onde de forma expansiva e proativa, o Poder Judiciário
vem interferindo em decisões dos outros dois Poderes, o
que não é bom, democraticamente. É claro que os desajustes decorrentes dessa situação aﬂitiva se projetam nas
estruturas da sociedade e da família. Para que possamos
reﬂetir, desprovidos de qualquer conotação partidária,
acerca do grau de inquietação nacional, bem como da
necessidade de cada brasileiro ter sua parcela de responsabilidade na solução da problemática, apresentaremos
algumas ideias de pensadores relacionadas com atitudes
e comportamentos das pessoas: “Como é estranho ambicionar o poder e perder a liberdade.” (Francis Bacon).
“O supérﬂuo dos ricos é o necessário dos pobres.” (Santo
Agostinho). “Há homens cuja fraqueza de inteligência não
lhes permitiu ir além das coisas corpóreas.” (Santo Tomás
de Aquino). “A nação que preza outros valores acima da
liberdade perderá sua liberdade; e, ironicamente, se forem
o conforto e o dinheiro que ela preza mais, ela os perderá
também.” (Somerset Mangham). “Ah! Como dói viver
quando falta a esperança.” (Manuel Bandeira). “Recorda-te do rosto do homem mais pobre e necessitado que
haja visto. Vê se o passo que pensas em dar lhe servirá de
alguma ajuda.” (Mahatma Gandhi). “Abra o coração para
que entre mais amor.” (Goethe). Não estamos perdidos.
Observemos a verdadeira justiça. Se a tristeza e a desilusão
o perturbam, pense em Deus. Distribua solidariedade e
amor, não guarde ódio, somente assim pode-se encontrar
o caminho da democracia e da felicidade. Pensemos nos
valores espirituais e não apenas nos valores materiais.
Dessa forma, conseguiremos uma sociedade justa.
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico,
historiador, ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.
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STF: disputa de terras entre
Piauí e Ceará pode afetar 245 mil pessoas
Piauí reivindica posse terras que atualmente pertencem ao Ceará. Região tem parques, produção agrícola,
escolas, hospitais e um aeroporto.
Ceará e Piauí disputam uma região de 2,8 mil quilômetros quadrados (km²) na Serra da Ibiapaba. O litígio
pode afetar as vidas de 245 mil moradores da região.
O caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e
está sob a relatoria da ministra Carmén Lúcia. O portal
G1 CE mapeou os impactos do embate.
Segundo a reportagem, o Piauí reivindica a posse das
terras, alegando que o Ceará teria invadido o terreno.
Trata-se de uma disputa secular. A região abriga pontos
de geração de energia limpa, parques ecológicos com
potencial turístico, polos de agronegócio, escolas, unidades de Saúde, estradas e o aeroporto de São Benedito.
O embate começa a afastar investidores e ameaça
criar novas barreiras comerciais na região. A área

tem reservas de água e minerais. O Piauí nega interesse econômico na região, enquanto o governo do
Ceará alega que atua para manter a integralidade do
território.
Caso o pedido do Piauí seja acolhido pelo STF, 13
cidades cearenses perderão até 90% do território. A
lista é composta por: Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá,
Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e
Crateús. Neste caso, o Piauí ganharia 172 unidades de
saúde, 290 escolas e 598 torres eólicas.
Já decisão favorável ao Piauí ampliaria o tamanho
de oito cidades piauienses. Tratam-se de Luís Correia,
Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Pedro II, Buriti dos Montes, Piracuruca e São Miguel do Tapuio. A
Serra da Ibiapaba tem parques eólicos que somam 598
aerogeradores.

Tribunal de Justiça do Ceará lança edital para selecionar
140 Juízes Leigos que atuarão nos Juizados Especiais
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informa que
vai realizar seleção pública para designar 140 Juízes
Leigos que atuarão nos Juizados Especiais do Estado.
De acordo com o Edital nº 01/2022, as inscrições começam às 16h desta quarta-feira (20/07) e prosseguem
até as 16h do dia 18 de agosto de 2022.
O valor da inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais),
a ser efetuada exclusivamente pela Internet, clicando
AQUI.
Os juízes leigos são advogados que auxiliam o Judiciário sob a supervisão de um juiz togado, em contratos
temporários sem vínculo empregatício ou estatutário
com o TJCE.
A remuneração é por ato homologado pelo magistrado responsável e pode variar até o limite de R$ 7.110,39
por mês. Os juízes leigos podem presidir audiências de

instrução e julgamento, colher provas e elaborar minuta
de sentença a ser homologada pelo respectivo juiz de
Direito, realizar atividades de conciliação, execução de
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais
de menor potencial ofensivo, sempre supervisionados
por juízes de carreira.
A contratação desses proﬁssionais é uma das medidas
do Programa Celeridade e Produtividade do TJCE. Para
ﬁns de avaliação, cada juiz leigo deverá realizar, no mínimo, 40 atos por mês. O não atingimento da meta por
três meses consecutivos poderá resultar, após apuração
dos motivos, no remanejamento ou no desligamento
do auxiliar.
Os requisitos para o exercício da função de juiz
leigo e a tabela de remuneração podem ser conferidos
clicando AQUI.

Ceará tem 991 candidatos nas eleições de 2022,
aponta TRE-CE
Número supera o das últimas eleições gerais, em
2018. Candidaturas serão julgadas e ainda podem ser
barradas.
TRE-CE funcionou em
regime de plantão para
atender a requerimentos
de candidaturas.
O Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu 991 pedidos
de registro de candidaturas
para as eleições 2022. Os
partidos e federações ﬁzeram no prazo a solicitação
de candidatos. O número
supera as eleições gerais
de 2018, que tiveram 975
nomes.
O g1 listou todas as candidaturas registradas no Ceará, que disputam 73 vagas. Veja os nomes registrados
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divididos por

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

cargo pretendido.
· Governador e vice (seis chapas na disputa): veja a
lista dos candidatos
· Senador, 1º e 2º suplentes (seis candidatos e
uma vaga): veja a lista dos
candidatos
· Deputado federal (407
candidatos para 22 vagas)
veja a lista dos candidatos
· Deputado estadual
(554 candidatos para 46
vagas) veja a lista dos
candidatos
Neste ano, foram registrados 61 demonstrativos
de regularidade de atos
partidários. O número também supera os indicados
nas últimas eleições gerais, na qual houve 24 demonstrativos.
Por g1 CE

Ceara em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Leituras IV

As manchetes escritas com gíria nos jornais populares do Rio de Janeiro

Por JB Serra e Gurgel (*)
Sabem que sou autor do único Dicionário de Gíria, da
língua portuguesa, com gírias do Brasil, Portugal, Angola e
Moçambique; Foram 9 edições, 27 mil exemplares, depositados nas mais importantes bibliotecas ligadas à Língua
Portuguesa. Dei sequência a autores brasileiros e aos portugueses. Fui incentivado pelo mestre Antônio Houaiss e na 1ª
edição tive o prefacio de Arnaldo Nikskier, então presidente
da Academia Brasileira de Letras que, um dia, teve ao um
nos seus quadros funcionários um especialista em gíria,
Antenor Nascente.
Parta construir o Dicionário usei, desde 1980, centenas de
fontes, especialmente de jornais e revistas, mas usei muito
radio e tevê. A 1a, edição saiu emm1985, magrinha, com
pouco mais de 3.000 verbetes, a última, em 2020 chegou a
34 mil. A próxima, certamente baterei 40,000, quase 10%
do patrimônio linguístico da língua portuguesa, estimado
em 450 mil palavras.
Os jornais populares do Rio de Janeiro foram fontes
implacáveis.
Ainda guardo algumas capas de jornais como Luta, O
Povo (bom de cabo a rabo) e a Noticia, de 1981 e 1982.
Luta: 19.01.1982 “Faltou gás na hora dos ﬁnalmente.
Taradão mijou na xavasca da bela mulatona. Vivia infernizando a vida da mulher, mas no ﬁnal viu que a tesão era só
de mijo. Parou na cadeia”.
Luta: 29.01.1982 “Ainda queria fazer graça com 62 anos.
Moça mordeu o saco do velhote bem abusadinho,. Ficou
viúvo e passou a encurralar mocinha. Menor agarrada no
mato golpeou o saco do velho”.
Luta : 24.02.1982: “Sacanagem imperou durante o carnaval. É isso e lá dentro está mostrando os topless, bum-

bumless, e mil transas que correram naquela base Depois
de muito goró chega a hora do tira-gosto e a rapaziada
não se conteve, baixando na zona do agrião. Elas também
gostaram e não ﬁzeram abatimento, foram lá com força.
Tudo começou nos peitinhos,passando para a barriguinha.
Dai surgiu a umbigada e depois começou a engrossar e
o taradinho foi tomando conta de toda a área da marcha
a ré!”. NAS páginas internas: “Vestiu roupa de palhaço
e mulher lhe colocou chifre, carnaval teve de tudo desde
a xavasca até o trambulhetão. Vermelho e preto foi baile
para fuque fuque e porrada. Rapaziada boa de megafone”
A matéria mostra nove fotos com a legenda “todos falam
a mesma língua”
Luta: 10.02.1982: “ Garanhão ficou a coisa feito
gravata. Baixinha encarou cavalo e disse que foi fácil...
fácil. Apesar de fama de bem dotado, Severino acabou
desbancado por uma nanica que tirou de letra a coisa”.
Luta: 17.02.1982: “Sapatão quis por escultura fálica
na xereca da moça. Inconformada porque ia perder a
mulher, a sapatão ia penetrá-la com um objeto esculpido
em madeira”.
Luta: 16.05.1981: “Barra limpa pra o “trottoir” do
vaivém, Ficou livre o piço no trem”.
Luta: 18,05.1991: ´Ganso carga dupla esfola bicha
gulosa; “Carminha” foi vazada por dois jovens muito
bem servidos”
Luta: 22.06.1981. “Queimado o piupiu do cadáver
Luta: 27.06.1981: “Coroa arrepiou na cobradora machona, Sapatão leva pau no ônibus”,
Luta: 03.07.1981: “Homossexual precisava oferecer
aperitivo, Servia menor nua na hora do mexe-mexe”
Luta:21.07,1981 “Gostava de porrada e queria mais.

Dom Juan mata mulher no pau, Tony atendeu aos apelos
de sua ninfa. Maria de Fátima, que gostava de apanhar no
ato sexual e acabou depor matá-la a pau”.
Luta 29.08.1991: “Desistiu da bitola estreita e mandou
ver, Deu uma de salada e entubou o vidro médio de maionese”.
O Povo: 02.09.1982: Tirou o brioco do caminho mas
levou porradas. O cara gostava tanto de lombo que pedia a
Deus pra na próxima encarnação ser cocô”.
O Povo: 07.09.1982: “O otário não era chegado a carne
mijada, Esfregou xereca na cara do sócio e levou porrada”
O Povo: 05,09,1982:”Magricela deu pro gordão e morreu
esmagada na cama. Joguei de elefante resolveu galopar na
formiguinha e a transa acabou em tragédia”
O Povo: 17.09.1982: Mala cheia já tinha enxertado pobretona ;Xota pobre pira e mata o noivo rico”.
O Povo: 24.09.1982: Exu botou pra f... no bundão co
carpeteiro. Era cachaceiro e mau caráter e se meteu a gato
mestre com o Exu. Dançou legal”.
O jornais populares eram vendidos em banca. Rio de
Janeiro e São Paulo tiveram muitos jornais populares que
apelavam nos títulos, na pornocultura, na subcultura, nas
fotos e na linguagem nua e crua. Estes circularam em 81 e
82, no Rio de Janeiro, com liberação total para coisas do
gênero, do popularesco, do grotesco, do escabroso. Tivemos
mais jornais com o mesmo padrão. De lá pra cá, a gíria se
expandiu de forma geométrica, com os regionalismos crescentes em cascata. A língua portuguesa continuou e continua
golpeada, mas é a segunda língua do bravo povo brasileiro.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor.
Autor do Dicionário de Gíria, o Equipamento Linguístico
Falado do Brasileiro”, serraegurgel@gmail.com

Ricardo Cavalcante recebe comitiva portuguesa no
Observatório da Indústria e visita empresa cearense de pesca Compex
O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e da Associação Nordeste Forte,
Ricardo Cavalcante recebeu a comitiva portuguesa em
missão governamental e empresarial de economia do
mar, como. anﬁtrião de um encontro, no Observatório
da Indústria, onde estiveram presentes o Secretário
de Estado do Mar de Portugal, José Maria Costa; o
Sócio-fundador da Skipper & Wool, Miguel Marques;
a Secretária-adjunta da Pesca do Governo Federal do
Brasil, Andea Ribas; o Representante da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Presidente da
Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (ALIF)
e Presidente da Gelpeixe, Manuel Tarré; o Presidente
da DocaPesca Portugal, Sérgio Faias, a Representante
e Pesquisadora da Inesc Tec, Paula Lima; e o Diretor
de Inovação e Tecnologia e Líder do Observatório da
Indústria, Sampaio Filho.
Ricardo Cavalcante agradeceu a vinda da comitiva
e reforçou a importância da economia do mar. “Nossos
amigos portugueses, que tem alto padrão de qualidade,
estão vendo como trabalhamos. Essa sinergia que a
FIEC está promovendo possibilita a expansão de negócios na área, novos acordos e parcerias. Vamos agendar
novos encontros entre as universidades de lá e as daqui,
com o setor pesqueiro dos dois países. A gente precisa
acionar, cada vez mais, esse setor, mostrar que a gente
tem qualidade e que a expansão dos mercados favorece
a cearenses e portugueses”, disse.

Ceara em Brasília

A comitiva teve acesso a informações do Porto do
Pecém e da Zona de Processamento de Exportação
(ZPE). “O encontro foi considerado muito produtivo,
segundo o Diretor de Inovação e Tecnologia e Líder
do Observatório da Indústria, Sampaio Filho. “A gente
recebe com muita satisfação ao ver que os resultados
estão se concretizando nesse relacionamento entre o
Ceará e Portugal, através da economia do mar, que está
cada vez mais fortalecida. Estamos avançando com toda
essa economia azul para o desenvolvimento das nossas
indústrias”, contou

Visita a Compex
Da Casa da Indústria, a comitiva visitou a Compex,
empresa cearense exportadora de pescados, uma das
mais modernas do país, localizada no bairro Mucuripe,
em Fortaleza. A média de venda é de 400 toneladas/ano
a vários países, entre eles: Estados Unidos, Canadá,
Cingapura, Japão, Coreia do Sul, China e Austrália.
Por determinação da União Europeia, os países do velho continente estão impedidos de importar pescados
do Brasil, desde 2018. Uma das ideias do encontro
foi facilitar o destravamento burocrático para que as
exportações brasileiras sejam liberadas.
Segundo o Diretor da Compex, Paulo Gonçalves, a
expectativa é que o embargo econômico termine ainda esse
ano. Ainda de acordo com ele, a visita da comitiva portuguesa ainda oportunizou negócios: “É uma oportunidade única,
logo agora que o mercado europeu está começando a abrir
o mercado novamente para o pescado brasileiro. São novas
visualizações de negócio para a gente”, disse.
A vinda da comitiva portuguesa ocorreu depois de uma visita a Portugal. Em junho, Ricardo Cavalcante se reuniu, em
Lisboa, com o Ministro da Economia e do Mar de Portugal,
Antônio Costa Silva, e com o Presidente da Confederação
Empresarial de Portugal (CIP), Antônio Saraiva, que reúne
as Federações portuguesas da Indústria, Comércio, Serviço
e Agropecuária. Eles discutiram a ampliﬁcação do comércio
entre o Ceará e o país europeu. O objetivo foi aproximar e
estreitar os laços entre as instituições.
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Casa do Ceará convida para jantar de confraternização dia 14 de outubro,
abrindo as comemorações de seus 60 anos em 2023
CCB

CONFRARIA DOS CEARENSES EM BRASÍLIA

A Casa do Ceará em Brasília, - o Ceará é o único
Estado brasileiro que tem uma instituição bem instalada
em Brasília - abrirá as comemorações de seus 60 anos
que serão festejados em 15 de outubro de 2023 com um
jantar de confraternização, promovido pela Casa e pela
Confraria dos Cearenses em Brasília,, que será realizado
dia 14 de outubro de 2022, a partir das 20hs.
Os convites para o jantar de confraternização estão
a venda a R$130 reais por pessoa, sendo que o casal
pagará R$ 250 reais e poderão ser adquiridos na Casa,
através das colaboradoras Brena, Rozângela e Áurea pelo
telefone 3533-3800, incluindo estacionamento e bem
como o serviço de buffet, excluindo bebidas alcoólicas.
O serviço será iniciado as 20 horas com a execução
do Hino Nacional e do Hino do Ceará.
O presidente da Casa, José Sampaio de Lacerda Júnior
(Fortaleza), destacou que “vamos dar mais uma demonstração de nossa solidariedade com os nossos conterrâneos
residentes em Brasília e no Entorno que reconhecem a
importância da Casa na valorização das coisas do nosso
Ceará que como diz Wilson Ibiapina a gente sai do Ceará
mas o Ceará não sai da gente”.
O presidente da Confraria dos Cearenses em Brasília,
Geraldo Vasconcelos (Tianguá) assinalou que a Confraria
sempre existiu com um único objetivo: apoiar a Casa do
Ceará e convocar os cearenses a colaborar para que ela
siga tempo afora realizando esta bela obra de respaldo
ao espirito de solidariedade e de alegria de viver dos
cearenses, superando todos os desaﬁos que encontram
pela frente”.
O primeiro vice presidente da Casa, advogado João
Estênio Bezerra Campelo, que dá nome ao salão princi0al
de eventos, onde se realizará o jantar disse que “esperamos acolher dezenas de cearenses e não cearenses em
uma noite de confraternização, que marca a abertura
de nossas portas que estiveram trancadas por causa da
pandemia que devastou muitas vidas inclusive entre nossos associados e bem feitores. As suas famílias, nossas
homenagens e o nosso respeito”.
O Ceara está aqui na Casa, onde pulsa o coração do

agosto/22

10

nosso povo, se desenvolve a cearensidade e se pratica a
solidariedade.
A Casa foi criada por convocação do deputado Crisantho Moreira da Rocha, reunindo 23 políticos, jornalistas,
escritores, residentes em Brasília, recém inaugurada
pelo Presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo
de acolher os imigrantes cearenses que vinham do Ceará
para trabalhar na construção da nova capital. Crisantho,
de uma família de políticos cearenses. Seu pai foi deputado federal, seus irmãos, um foi deputado federal e
outro prefeito de Fortaleza, fundara a Casa do Ceará no
Rio de Janeiro,
Inicialmente, a Casa do Ceara tinha uma área de 15
mil metros quadros concedidos pelo GDF para implantar
suas instalações. A primeira construção se destinou a
um abrigo/ hospedaria para os cearenses que chegavam
de “pau de arara” por ônibus da Viação IPU a Brasília.
Grupos indígenas igualmente chegaram a ser acolhidos.
Logo em seguida outras instalações se sucederam.
A ideia ﬁxa de Crisantho foi a de implantação de uma
Pousada para acolhimento de idosos,que se chamava
de abrigo para maiores de 70 anos, para caracterizar o
cunho de assistência social da Casa, marca que se sedimentou e cresceu em Brasília. A iniciativa encontrou
apoio da comunidade cearense até chegar a ser o que é
hoje uma consagrada Instituição de longa permanência
para os idosos, com serviços de hotelaria, alimentação,
atendimentos e cuidados com equipes treinadas para que
o acolhimento seja o melhor possível.
As diretorias que se seguiram, do deputado Álvaro
Lins Cavalcante e Maria Mary Calmon, José César,
Fernando César Mesquita, Osmar Alves de Melo deram
ampla atenção à Pousada, mantida com recursos próprios,
sem subvenção governamental do Ceará ou de Distrito
Federal, mas se abriram outras frentes como a da assistência saúde e foram buscadas formas de ﬁnanciamento,
Hoje uma Policlínica e Odontoclínica, agregam os cursos
de treinamento e formação e capacitação de mão de obra
proﬁssionalizante, de culinária, cabeleireiro, manicure,
corte e costura, de cuidadores de idosos.
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Mais tarde, com a expansão da casa ganhamos mais 15
mil quadrados de área e implantamos varias instalações
que se tornaram acanhadas para os nossos dias. Acompanhamos o crescimento da cidade e ampliamos nossos
serviços assistenciais, implantamos e arrendamos uma
academia de ginástica com natação, cursos de línguas,
balé, dança ﬂamenga, cursos de computação, de renda
de bilro e chegamos e clinica de ﬁsioterapias.
Hoje a Casa conta com três bibliotecas, Padaria Espiritual de Antônio Salles, Mauro Benevides e Colombo de
Souza, com mais de 3 mil livros, a Pinacoteca Álvaro Lins
Cavalcante com quadros dos maiores pintores cearenses,
Raimundo Cela, Aldemir Martins, Antônio Bandeira,
Tarciso Viriato, Sinha d’amora, Otacilio Azevedo, Barrica, Heloysa Juaçaba, Francisco Silva, Afonso Lopes e
o Museu e de Artes e tradições Populares Mary Calmon,
com precioso acervo de objetos da cultura popular,
A nova casa do Ceará em projeto
Quando Fernando César Mesquita, um dos fundadores, decidiu ser presidente da Casa entre 2010/2014, se
dedicou elaboração de um projeto que colocasse a Casa
do Ceará no plataforma turística e urbanística de Brasília,
Em contato com o governador do Ceará, Cid Gomes, todos os governadores do Ceará, pelos estatutos da Casa,
são presidentes de honra, solicitou e obteve apoio e foi
contratado o arquiteto, urbanista, paisagista e compositor
Fausto Nilo com seu escritório para a elaboração de um
projeto de alto padrão.
O projeto foi o eixo das comemorações dos 50 anos
da Casa, foi aprovado pelo GDF, mas sua implantação
ainda não se efetivou, A intenção seria vender uma
das duas glebas do terreno da casa, com 15 mil metros
quadrados, e construir o projeto na outra gleba. Hoje a
Casa tem 6,6 mil metros quadrados em área construída e
o novo projeto teria 12.5 mil metros com uma moderna
Pousada para 40 idosos, clinicas e odontoclínicas, salas
para cursos, muitos outros equipamentos de multiuso,
O governo do Ceará terá um espaço para instalar a sua
representação em Brasília.

Ceara em Brasília
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Leituras V

Outorga da Medalha
Rachel de Queiroz

Reginaldo Vasconcelos (*)
Na entrega da Medalha Rachel de Queiroz as seis brilhantes
mulheres cearenses, a governadora Izolda Cela, Dona Consuelo
Dias Branco, Presidente do Conselho de Administração do Grupo
Empresarial M. Dias Branco, Lenise Queiroz Rocha, Presidente
da Fundação Edson Queiroz, e Ana Maria Studart, Presidente
da Fundação Beto Studart (representada pela ﬁlha Karine, em
razão de luto materno), desembargadora Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, Nailde Nogueira, e a Reitora da
Universidade de Fortaleza (Unifor), Fátima Veras, Reginaldo
Vasconcelos, presidente da Academia cearense de Literatura e
Jornalismo/ACLJ, saudou as homenageadas:
“Meu estimado Senador Cid Carvalho, queridíssimo amigo,
com quem as divergências que tenho não ferem nem de leve o afeto colossal que nos devotamos mutuamente, e com quem discuto
às vezes com carinho, como fazia com o meu pai (amigo dele),
um rebatendo as caturrices da idade, o outro tentando cinzelar no
interlocutor um ser melhor.
Eu sempre acreditei, desde muito cedo, que as mulheres seriam
administradoras por excelência. É notar que nos primórdios civilizatórios eram as mulheres que administravam a vida, a caverna,
a tribo, os alimentos, a criação dos ﬁlhos, a punção das pústulas,
a aplicação dos unguentos, a manufatura de utensílios. Enquanto
os homens, em face da maior compleição física, iam à caça, iam à
pesca, iam à guerra, eram as mulheres que cuidavam da família.
Depois, presidindo o Grêmio do Colégio São João, o primeiro
colégio misto da Cidade, do meu estimado Odilon Gonzaga Braveza, com meninas e meninos nas mesmas classes, nos mesmos
turnos, eu notava que as alunas incumbidas de setores de esportes,
de eventos, de convênios que fazíamos eram elas muito mais organizadas, responsáveis e pontuais que os meninos, estes sempre
em competição de autoridade entre si.
Assim conﬁrmei que as mulheres são muito mais conﬁáveis,
mais sensatas, mais sensíveis. Como advogado, sempre que aforo
uma petição inicial, eu “amarro o santo” para que o processo seja
distribuído para uma magistrada, que elas costumam ser mais
percucientes e operosas – com as exceções de praxe, logicamente.
Mas já no tempo do grêmio do colégio eu observava que as
meninas só não reagiam bem se ocorria um imprevisto, um problema inesperado, uma pequena tragédia, quando então recorriam
ao sexo oposto requerendo os seus auspícios.
Note-se que ao encontrarmos uma colisão de transito pelas
esquinas da cidade, sendo a guiadora sinistrada uma mulher,
estará ela sempre ao telefone, certamente convocando o marido
para as primeiras providências.
Se, ao contrário, o abalroador for um homem, ele estará
preocupado em como esconder da mulher o ocorrido, para não
aborrecê-la – ou temendo a reprimenda dela pela barbeiragem
cometida.
Então, talvez possamos inverter aquela assertiva de que “atrás
de um grande homem há sempre uma grande mulher”, provérbio
que já teve pretensão elogiosa, mas que hoje é descabido, porque
agora a mulher tomou a frente. Passaremos a dizer que atrás, ou
ao lado, de toda grande mulher há sempre de plantão um bom e
prestativo companheiro.
Na minha vida, pelo menos, as mulheres reinam inteiramente.
Todos os homens da casa são cativos desses seres maravilhosos,
essas criaturas que vêm ao mundo para nos dar a vida e serem
amadas.
A minha neta de quatro anos, na minha casa, quando alguém
quer lhe reprimir alguma ação ou danação, ela rebate logo: “meu
vô disse que quem manda aqui sou eu!”. E manda mesmo. A de
22 anos também manda.
Bem, eu passei a terminar os meus discursos declamando um
poema. Mas hoje eu vou inovar, levando em conta que quase
todas as homenageadas são Marias, e que ontem a mãezinha de
uma delas, também Maria, fez sua passagem gloriosa para o Éden,
eu vou concluir a minha fala dizendo a Ave Maria em latim, a
língua litúrgica vaticana, até em homenagem a Dona Consuelo,
que sei muito católica.
(*) Reginaldo Vasconcelos (Fortaleza) jornalista, advogado,
escritor, presidente da ACLJ.
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Energia solar passa termelétrica e se
torna 3ª maior fonte brasileira

Dados são da Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica.
Usinas de geração de energia solar já somam potência
instalada operacional superior à das termelétricas movidas a gás natural e biomassa, tornando-se a terceira fonte
mais representativa da matriz elétrica do Brasil, segundo
levantamento divulgado pela Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).
Os dados apontam que o país conta atualmente com
16,41 gigawatts (GW) de capacidade instalada em usinas
solares fotovoltaicas, considerando a geração centralizada (projetos de grande porte) e a distribuída (instalações
menores em telhados, fachadas e terrenos).
Isso representa 8,1% da matriz brasileira, atrás das
fontes hídrica (53,9%) e eólica (10,8%), pelo levantamento
da Absolar.
Já as termelétricas a gás natural somam 16,37 GW de

potência (8,1% de participação na matriz), e as movidas
a biomassa e biogás, 16,30 GW (8,0%).
Em comunicado, diretores da Absolar destacaram a
competitividade da fonte, que vem crescendo em ritmo
acelerado no Brasil principalmente desde 2018.
“As usinas solares de grande porte geram eletricidade
a preços até dez vezes menores do que as termelétricas
fósseis emergenciais ou a energia elétrica importada de
países vizinhos, duas das principais responsáveis pelo
aumento tarifário sobre os consumidores”, aﬁrmou Carlos
Dornellas, diretor da entidade.
A Absolar estima que a fonte solar já gerou mais de 86,2
bilhões de reais em investimentos no Brasil desde 2012,
além de ter evitado a emissão de 23,6 milhões de toneladas
de gás carbônico na geração de eletricidade.
Publicado em 19/07/2022 - 15:43 Por Letícia Fucuchima - São Paulo

Pleno deﬁne a segunda lista tríplice para vaga de
desembargador do TJCE reservada ao Ministério Púbico
Em menos de dois meses, o Pleno do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE) deﬁniu duas listas tríplices para vagas de
desembargador reservadas ao Ministério Público do Ceará
(MPCE), pelo Quinto Constitucional. A mais recente ocorreu na manhã de 14.07, com a eleição dos procuradores
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves (38 votos), Maria
Neves Feitosa Campos (28 votos) e Marcos William Leite
de Oliveira (27 votos), durante sessão conduzida pela
presidente do Tribunal, desembargadora Maria Nailde
Pinheiro Nogueira.
A vaga é decorrente da aposentadoria do desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, ocorrida em maio
deste ano. “Parabenizo aqui a todos que colocaram seus
nomes à disposição. Agora iremos encaminhar essa lista
à governadora Izolda Cela para que ela possa nomear o
novo desembargador ou nova desembargadora do Tribunal
de Justiça do Ceará”, disse a chefe do Judiciário cearense.
Presente na sessão, o procurador-geral Manuel Pinheiro
também parabenizou os escolhidos. “É algo que nos dá

muita satisfação, acompanhar a maneira como os membros
da lista sêxtupla são analisadas pelo Tribunal. E também
parabenizar os colegas Ângela Gondim Carneiro Chaves,
Maria Neves Feitosa Campos e Marcos William Leite de
Oliveira que compõe a lista e desejar boa sorte na futura
etapa da jornada”, destacou.
Também concorreram os procuradores Maria Magnólia
Barbosa da Silva (17 votos), Miguel Ângelo de Carvalho
Pinheiro (13 votos) e Leo Charles Henri Bossard II (12
votos).
De acordo com o Artigo 94, da Constituição Federal
de 1988, um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal
e Territórios será composto de membros do Ministério
Público com mais de dez anos de carreira; e de advogados
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais
de dez anos de efetiva atividade proﬁssional, indicados
em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Símbolo do Ceará, Bode Ioiô ganha museu 100 anos
após ter sido eleito vereador de Fortaleza

Todo acervo do museu conta com peças de artes,
artesanatos, fotograﬁas, literatura popular, cordéis e
publicações com a temática do Bode do Nordeste e, em
especial, o Bode Ioiô.
Um destaque do projeto é o
mascote Bode Ioiô de Fortaleza,
Cem anos depois de ter sido
um boneco utilizado para contar
eleito vereador de Fortaleza, o
para as crianças de forma lúdica
Bode Ioiô ganhou, a partir de
a história do Bode Ioiô.
24.08 um museu próprio insBode Ioiô
talado na Cidade da Criança,
Bode Ioiô chegou à capital
logradouro localizado no Centro
cearense junto daqueles que
da capital cearense.
enfrentavam a seca de 1915, e
O museu é um projeto sócio
logo tornou-se parte do cenário
cultural e ambiental com a temá- Bode Ioiô, ﬁgura popular do Ceará, em exposição no Museu
da cidade com suas idas e vindas
do Ceará. — Foto: Felipe Abud/ Divulgação
tica desse personagem popular.
diárias entre o Centro e a Praia
Idealizado pelo educador, turismólogo e pesquisador
do Peixe, conforme a diretora do Museu do Ceará,
cearense Gerson Linhares, o equipamento, instalado na
Carla Vieira.
Cidade da Criança, divide o espaço de uma das casas
Por g1 CE
do local com a Casa do Turista.
O bode ganhou fama na cidade após ser eleito vereador
nas eleições de 1922, em um ato de protesto da população, em Fortaleza. Acervo conta com peças de artes,
artesanatos, fotograﬁas, literatura
popular, cordéis e publicações com
a temática do Bode do Nordeste.
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Leituras VI

Pega de boi brabo no mato,
na Fazenda Aracati
Benedito Vasconcelos Mendes (*)
Eu era criança quando assisti pela primeira vez meu avô e
o vaqueiro Sales derrubarem um enorme touro brabo, dentro
de uma mata garranchenta e espinhenta na Fazenda Aracati.
Eu estava passando minhas férias escolares de meio de ano
na referida fazenda, juntamente com meu pai, que também
estava de férias de seu emprego no Banco do Brasil. Corria o
mês de junho, ainda com chuvas, o gado gordo e a vegetação
verde, viçosa e ﬂorida.
O Sales era o vaqueiro mais experiente da fazenda
Aracati e meu avô era o melhor pegador de gado brabo da
redondeza do município cearense de Sobral.
Depois do café da manhã, meu avô tirou sua camisa azul
de mescla de quatro bolsos, vestiu seu gibão-de-couro de
veado-catingueiro, as perneiras, o guarda-peito, os guarda-pés, as luvas, as esporas e o chapéu de couro e depois foi
arrear seu garboso cavalo Estrela. Com seu cavalo arreado,
inclusive com peitoral de couro de boi curtido, para enfrentar
a caatinga espinhenta, meu avô entrou em casa e se dirigiu
até o oratório, ajoelhou-se, pediu proteção a São Raimundo
Nonato, protetor dos vaqueiros, benzeu-se e saiu para o
alpendre. Minha avó, que não tinha conseguido dormir à
noite, preocupada com o risco que seu esposo iria correr,
rezava sem parar, invocando a proteção divina. Pouco tempo depois, chegou o vaqueiro Sales, também encourado,
montado no seu cavalo. Em seguida, saíram os dois rumo à
Mata do Serrote, que era uma reserva de caatinga virgem,
que fazia parte das terras de meu avô. Eu e meu pai fomos
a cavalo assistir, de longe, a perigosa aventura do meu avô.
Os dois vaqueiros, ao se aproximarem da caatinga
fechada, avistaram, na beirada da mata, o enorme touro
zebu, de cor cinza, com cabeça, cupim e peito quase pretos
e chifres arqueados, com pontas aﬁadas. Meu avô e o Sales
rapidamente se aproximaram do bovino que, ao perceber a
presença deles, entrou em disparada carreira na mata espinhenta e foi seguido, de perto, pelos dois corajosos e hábeis
vaqueiros. Logo que meu avô conseguiu pegar no rabo do
touro xucro, derrubou o gigantesco animal e, numa rapidez
espantosa, o vaqueiro Sales saltou em cima da cabeça do
barbatão caído, enﬁando os dedos nas ventas dele e entortando a sua cabeça para cima, dominando-o totalmente.
Rapidamente, meu avô saltou da sela do cavalo e colocou
a careta ( máscara ) sobre os olhos e laçou um longo relho
de couro cru trançado nos chifres dele. O valente e enfezado
touro, totalmente domado, foi levado até o curral e preso no
grosso mourão de aroeira, para aparar as pontas dos chifres,
com um pequeno serrote de carpinteiro, e ser ferrado com
o ferro do meu avô, na anca direita, e com o da ribeira, no
lado esquerdo. Este touro por ser muito arisco, quando solto,
nunca tinha se aproximado do curral. Foi criado na caatinga
e ainda não tinha sido ferrado.
Estas cenas de bravura do meu avô, que presenciei, me
inﬂuenciaram de tal maneira que eu passei, a partir daí, a
dizer que, quando crescesse, queria ser vaqueiro. O destemor, a destreza e a força demonstrados pelo meu avô ﬁzeram
com que ele passasse a ser também meu herói. Hoje, quando
assisto pela televisão a pega de boi no mato, como um evento
esportivo, recordo-me do heroísmo do meu avô ao executar
aquela perigosa tarefa de sua lida rotineira.
(*) Benedito Vasconcelos Mendes (Sobra) Engenheiro
Agrônomo, Mestre e Doutor. Professor Aposentado da
UFERSA e da UERN. Membro Efetivo da Academia Norte-rio-grandense de Letras. O fundador e presidente do \
museu do Sertão em \mossoró/RN.
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Fóssil de dinossauro ancestral das aves vai ser repatriado da
Alemanha para o Brasil, após ser retirado do Ceará
“A expectativa é muito alta porque isso é uma vitória
O Ubirajara jubatus data de mais de 100 milhões de
anos atrás, e se tornou símbolo da luta a favor da devolução coletiva muito grande; um sinal que as coisas estão melhorando, estão mudando nas relações entre os países e
de materiais fossilíferos retirados ilegalmente do Brasil.
O fóssil Ubirajara jubatus vai ser repatriado da Alema- uma ‘boa ciência’, vamos dizer assim. E isso só aconteceu
nha ao Brasil, após decisão tomada em uma reunião de por conta de uma mobilização da sociedade brasileira
autoridades alemãs que aconteceu nesta terça-feira (19). O e da comunidade cientíﬁca como um todo”, declarou
material deve retornar ao país de origem, após ser retirado Allysson, que é professor da Universidade Regional do
ilegalmente do Ceará. Apesar da decisão, ainda não há uma Cariri (Urca).
Retirada ilegal
data especíﬁca para a chegada da peça ao Brasil, segundo
Material fóssil do Ubirajara jubatus foi originado da
Alysson Pinheiro, diretor do Museu de Paleontologia
Bacia do Araripe, no Sul do Ceará.
Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri.
A ida do material para a Alemanha é
O fóssil é datado do período Crequestionada há anos pela comunidade
táceo, vivendo há cerca de 110 e 115
cientíﬁca brasileira, que aponta para
milhões de anos. O Ubirajara jubatus
uma possível exportação ilegal de pese tornou o dinossauro mais antigo
ças coletadas no Brasil. Em dezembro
da Bacia do Araripe, considerada um
de 2020, o Ministério Público Federal
“ancestral” das aves. O holótipo —
(MPF) instaurou um procedimento
peça única que serviu de base para a
para investigar a saída do fóssil.
descrição da espécie — está no Museu
“Esse infelizmente não é o único
Estadual de História Natural de Karlscaso, não é só com a Alemanha. A gente
ruhe, na Alemanha.
está tentando entrar em contato com
Conforme publicado pelo jornal
várias instituições, solicitando esponalemão Badische Neueste Nachrichten,
taneamente, gentilmente, e explicando
a ministra da Ciência alemã, Theresia
o porquê isso é importante”, declarou
Bauer, propôs a devolução do material
Ubirajara jubatus viveu há cerca de 110 e 115
o diretor do museu no Cariri.
por reconhecer que o fóssil chegou à
milhões de anos e é o dinossauro mais antigo da
Bacia do Araripe — Foto: Divulgação
Anteriormente, o museu onde o
Alemanha por meios pouco claros.
fóssil se encontra se
“ Te m o s u m a
recusou a devolver
postura clara que
a peça, mas o dise expressa em
retor da instituição
ações consistentes:
cearense avaliou de
se houver objetos
maneira promissora
em nossas coleções
o diálogo com o país
de museus que foeuropeu, informando
ram adquiridos sob
ainda que há uma
condições legal ou
expectativa que oueticamente inaceitátras peças retornem
veis, uma devolução
ao Brasil até o fim
será considerada.
do ano.
O Ubirajara deve,
“ E s s a c o n v e rportanto, voltar para
Ubirajara jubatus viveu há cerca de 110 e 115 milhões de anos e é o dinossauro mais antigo
sa com os museus
o Brasil devido à sua
da Bacia do Araripe — Foto: Divulgação
alemães iniciou há
grande importância
e às questionáveis circunstâncias de sua aquisição”, pon- algum tempo, tem sido uma conversa frutífera. A nossa
expectativa é que outros fósseis possam retornar da Aletuou Bauer.
Inicialmente, o fóssil deve ser levado ao Museu Nacio- manha para o Brasil”, destacou Allysson, que é doutor
nal, no Rio de Janeiro, mas Allysson Pinheiro informou Ecologia e Recursos Naturais..
O pesquisador reforça a importância do material
que a instituição cearense vai dialogar com as autoridades
ﬂuminenses, para que a peça seja encaminhada ao Museu fossilífero ser repatriado não apenas para o Ceará, mas
para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens,
de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens.
A instituição caririense, inclusive, já demonstrava em Santana do Cariri, localizado na região da Bacia do
grande expectativa que o governo alemão tomasse deci- Araripe, de onde eles foram retirados.
“A Bacia do Araripe está no top 5 do mundo de depósão favorável ao processo de devolução, mesmo antes da
sitos fossilíferos do cretáceo. Os fósseis daqui são celereunião desta terça.
“Essa peça virou uma bandeira. Ficou um caso muito brados mundialmente. Por isso, inclusive, que a gente tem
explícito onde os pesquisadores, na própria descrição tanto problema com tráﬁco e comercialização”, explicou
da espécie, citam a forma como foi adquirido o material Allysson.
“O fóssil aqui, para além do Araripe, está no DNA
e, claramente, não foi em conformidade com as nossas
do povo do Cariri; é parte cultural, está nos poemas, nos
legislações”, explicou o diretor do museu.
“A peça é superinteressante; é um dinossauro que tem artesanatos, nas comidas, nas manifestações culturais da
características que levam a transição para as aves, estru- região. Passa até nas manifestações do Padre Cícero, que
turas que não se conheciam ainda em dinossauros, mas o disse que esse sertão já foi mar. É um simbolismo que não
que chamou a atenção foi o fato chato na descrição que, tem em nenhum outro lugar do mundo”, complementou
inclusive, motivou a retirada, a despublicação do artigo o diretor.
Por Samuel Pinusa, g1 CE
cientíﬁco — algo muito sério e raríssimo”, complementou
Allysson.
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Leituras VII

História da Academia
Cearense de Ciências Letras
e Artes do Rio de Janeiro

Maria Gláudia Férrer Mamede (*)
A ideia da criação da ACCLARJ nasceu de uma conversa
entre os cearenses Desembargador Carlos de Oliveira Ramos
e Francisco Silva Nobre, contando logo com o apoio de cearenses que se reuniam num almoço de confraternização em
Copacabana. O cearense sempre foi um povo ligado à sua
terra. Muitas vezes a seca o afasta de sua terra e o leva, especialmente para o sudeste. Outrora o levou para o Acre ou para
Amazonas. Muitos não retornam ao berço pois já se empregaram e se adaptaram, sem nunca esquecer o Ceará. O Rio de
Janeiro, que continua sendo o centro vital da cultura nacional,
abriga muitos cearenses que aqui encontram e desenvolvem
novas maneiras de viver. Assim, no dia 15 de agosto de 1985,
foi fundada, sob proteção de Deus, a Academia Cearense de
Ciências Letras e Artes do Rio de Janeiro, com o objetivo de
reunir, num esforço conjunto, os cearenses natos, seus cônjuges, ﬁlhos e netos, radicados no Rio de Janeiro, que se dedicam
a atividades culturais e a promover a cultura da ciência, da
língua, da literatura e artes nacionais, dando especial atenção
à divulgação dos seus aspectos cearenses.
No início a Academia funcionava na sede da Academia
Carioca. Posteriormente, na Casa do Ceará, que existia no Rio
de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha 12 – Cobertura, depois
transferiu-se para a Federação das Academias do Brasil- FALB,
e para Federação das Academias do Rio de Janeiro - FALARJ,
na rua Teixeira de Freitas nº 5, 3º andar, sala 303, no prédio do
Instituto Histórico e Geográﬁco Brasileiro.
Foi o grande baluarte da Academia, Francisco Silva Nobre
quem, cuidadosamente, selecionou os Patronos para as 50
cadeiras, entre escritores, artistas e grandes ﬁguras cearenses,
dentre eles: José de Alencar, Clóvis Bevilaqua, Farias Brito,
Domingos Olímpio, Gustavo Barroso, Adolfo Caminha,
Alberto Nepomuceno, Heráclito Graça, Jacques Klein, Luís
Severiano Ribeiro, Moura Brasil, Juvenal Galeno, Júlia Galeno,
Paula Ney, Visconde de Saboia, Antônio Sales, Leonardo Mota,
Capistrano de Abreu, Quintino Bocaiuva, Bezerra de Menezes
e outros nomes de relevo.
Dentre os acadêmicos pioneiros destacam-se o Professor
Dagmar Aderaldo Chaves, que foi o primeiro presidente, Francisco Silva Nobre, Luiz Ivani de Amorim Araújo, Francisco
Magalhães Martins, Antônio Justa, Antônio Mota Carneiro,
Francisco Tarcísio de Oliveira Lima, José Bonifácio Câmara
e Estefânia de Almeida Soto Rodrigues. Depois viera Agenor
Ribeiro, Eliomar Damasceno, Melquíades Pinto Paiva, Maria
Arair Pinto Paiva, Antônio Malveira, Anésio Frota, Ernani
Aboim, Elber Henrique, Nereu Matos Peixoto, Raimunda
Nonata Rosa, Audálio Gomes Alves, Mário Bezerra Ponte,
Monsenhor Alencar, Maria Yolanda Montenegro Tavares,
Luiz Gondim, Luiz Osair de Medeiros, Maria Gláudia Férrer
Mamede, Eduardo André Chaves Nedehf, Vera Figueiredo,
Francisco Correia Ivo, Célia Maria da Silva Salsa, José Otacílio
Barros Filho, Genésio Nogueira, Luiz Cláudio Aguiar, Tânia
Lima d’Albuquerque e Castro, Francisco Olivar de Souza,
Monicka Christi, José Arteiro dos Santos, Antônio Alves Carvalho, Márcio Catunda, João Bosco Serra e Gurgel e outros.
Presidiram a ACCLARJ os seguintes membros: 1985/1988 e
1988/1990 – Dagmar Aderaldo Chaves; 1990/1993 – Francisco
Silva Nobre; 1993/1996 e 1996/1999 – Luis Ivani de Amorim
Araújo; 1999/2002 – Gonçalo Ferreira da Silva; 2002/2005
– Melquíades Pinto Paiva; 2005/2008 – Luiz Osair de Medeiros; 2008/2011- Luiz Gondim de Araújo Lins; 2012/2014 e
2014/2017 – Maria Arair Pinto Paiva; 2017/2020 e 2020/2024
– Maria Gláudia Férrer Mamede.
(*)Maria Glaudia Ferrer Mamede (Baixio) escritora,
presidente da Academia Cearense de Ciências, Letras e Artes
do Rio de Janeiro
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Ceará tem mais de 6 milhões de eleitoras
e eleitores aptos a votar nas Eleições 2022
Segundo as estatísticas da Justiça Eleitoral, houve
um aumento de 7,5% do eleitorado cearense desde as
últimas eleições gerais do país, em 2018
O Tribunal Superior Eleitoral(TSE) divulgou, na
última sexta-feira, 15/7, dados sobre o eleitorado apto
a votar nas Eleições 2022. No país, 156.454.011 eleitoras e eleitores vão às urnas no dia 2 de outubro. Desse
número, 6.820.673 compõem o eleitorado cearense apto
a votar. Em Fortaleza, o quantitativo é de 1.869.135 eleitoras e eleitores. Neste ano, serão eleitas(os) novas(os)
representantes para Presidência da República, Governo
do estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e
Assembleia Legislativa.
Segundo as estatísticas da Justiça Eleitoral, houve
um aumento de 7,5% do eleitorado cearense desde as
últimas eleições gerais do país, em 2018. Naquele pleito,
o número de eleitoras(es) habilitadas(os) a votar era de
6.344.483. Na capital, o acréscimo foi de 5,2% em relação
a 2018, que contava com 1.776.365
votantes.
Mulheres são
maioria
O Cadastro
Eleitoral de 2022
mostra, mais uma
vez, que a maior
parte do eleitorado
cearense é composta por mulheres. Ao todo, são
3.603.756 eleitoras, o que equivale
a 52,84% do total.
Já os homens são
3.216.220, sendo 47,15%. Há ainda outros 697 votantes
que não informaram gênero, num total de 0,01%.
Nome social
Pela terceira eleição consecutiva, a Justiça Eleitoral
garante que pessoas transgênero, transexuais e travestis
tenham o nome social – aquele pelo qual o(a) eleitor(a)
prefere ser designado(a) – impresso no título de eleitor
e no caderno de votação.
Neste ano, 2.145 eleitoras(es) cearenses farão uso
do nome social, um total de 0,03% do eleitorado apto.
Em 2018, esse número foi de apenas 481 pessoas, um
aumento total de 1.664 pessoas que optaram pelo nome
social ao se registrarem ou atualizarem os dados na
Justiça Eleitoral.
Voto facultativo
No Brasil, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17
anos, para as pessoas acima dos 70 anos e para votantes
com analfabetismo. Nas eleições de 2022, no Ceará,
131.463 jovens com 16 e 17 anos poderão votar. Esse
número corresponde aos que terão essa idade no dia 2
de outubro, data do primeiro turno do pleito.
Em 2018, essa faixa etária era de 112.340 votantes.
Houve um crescimento de17% nessa faixa etária do
eleitorado, atribuído principalmente às ações promovidas pela Justiça Eleitoral durante a Semana do Jovem
Eleitor. Somente nos quatro primeiros meses de 2022
o Brasil ganhou mais de dois milhões de novas(os)
eleitoras(es) jovens.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

O eleitorado acima de 70 anos também cresceu. O salto foi de 24,2%, indo de 500.314 em 2018 para 621.231
idosos(as) em 2022. Esse número representa 9,1% de
todo o eleitorado apto a votar no dia 2 de outubro.
Vale destacar a redução no quantitativo de eleitoras(es) com analfabetismo. No pleito de 2018, eram
511.963 votantes. Neste ano, estão habilitadas(os) para
votar, 504.111, uma diminuição de 7.852 pessoas analfabetas em relação a 2018.
Escolaridade
Quanto ao grau de instrução, os dados do Cadastro
Eleitoral mostram uma mudança importante em relação
a 2018 no país: a maior parcela do eleitorado se concentra entre aquelas(es) que declararam possuir o ensino
médio completo. O Ceará registra a mesma mudança.
São 1.742.809 pessoas que concluíram o segundo grau,
o equivalente a 25,5% do total. Nas eleições anteriores,
em 2018 e 2014, a principal faixa do eleitorado era
aquela composta
por pessoas com o
ensino fundamental incompleto.
Neste ano, as
brasileiras e os
brasileiros que
disseram contar
apenas com o ensino fundamental
incompleto alcançaram a marca de
1.421.674, correspondente a 20,8%
de todo o eleitorado. Na sequência,
1.117.851 eleitoras(es) aﬁrmaram ter o ensino médio incompleto (16,4%)
e 756.636 declararam saber ler e escrever (11,1%).
Eleitorado com deﬁciência
Para as Eleições 2022, 65.156 de eleitoras e eleitores
declararam ter algum tipo de deﬁciência ou mobilidade
reduzida, um crescimento de 18.204 pessoas em relação
a 2018, quando 46.952 pessoas aﬁrmaram estar nessas
condições, um aumento de 38,7%.
De acordo com o Calendário Eleitoral, o(a) eleitor(a)
nessa situação tem até o dia 18 de agosto para solicitar
transferência para uma seção com acesso facilitado.
Seções eleitorais
Houve um aumento de mais de 800 seções eleitorais
no estado, o que implica na necessidade de incremento
de mais de 3.000 mesárias(os) para o pleito de 2022.
Em 2018, o Ceará contava com 24.008 seções eleitorais.
Para as eleições deste ano, há 24.826 seções disponíveis
para o eleitorado apto do estado.
Mais informações sobre o perﬁl do eleitorado em
2022 podem ser obtidas na página de Estatísticas do TSE.
#PraTodoMundoVer
Banner retangular de fundo branco. Na parte superior,
centralizadas, as logos do TRE-CE e das Eleições 2022.
Abaixo, em destaque, o número: 6.820.673, na cor roxa.
Em seguida, o complemento: eleitorado apto no Ceará
para as Eleições 2022, em letras roxas. Nos cantos inferior esquerdo e superior direito, pequenos triângulos
amarelos e roxos decoram o banner.
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Leituras VIII
O samba em Moscou do
cearense Inácio de Almeida
Edmílson Caminha (*)
Quarenta e dois depoimentos reúnem-se no livro “Almeida: um
combatente da democracia” (2a ed. Brasília : Fundação Astrojildo
Pereira, 2021), organizado por Ivan Alves Filho e George Gurgel de
Oliveira para comemorar os 80 anos do cearense Francisco Inácio de
Almeida, nascido na serra de Buturité, em 1939. São testemunhos,
lembranças, histórias do comunista que, preso em 1968 no congresso
de estudantes em Ibiúna, partirá para o exílio em Paris, Moscou,
Estocolmo, Lisboa e Budapeste. Na Rússia, sob o codinome Jorge
Soares, escreverá artigos para o “Pravda”, trabalhará como locutor e
repórter na Rádio Central de Moscou e se fará secretário de ninguém
menos do que Luiz Carlos Prestes. Centenas de recortes de jornais
e revistas brasileiros são mandados para o Cavaleiro da Esperança,
matérias resumidas pelo jovem auxiliar na publicação “Brasil, mês a
mês na imprensa”, que chega às mãos de exilados em diversos países
da Europa. Os poucos momentos de lazer se reservam a um grupo
de samba formado por compatriotas, em que as baquetas da caixa
ﬁcam com Jorge, tido como de Santa Catarina, apesar do espírito e
do comportamento mais para o povo do Nordeste. Somente na volta
ao Brasil, revelam-se à turma o nome e a naturalidade do batuqueiro
amador: Inácio de Almeida, cearense de Baturité...
Daqueles indivíduos nos quais as ideias se juntam ao gosto
pela ação, Inácio marcou os grêmios políticos de que foi militante
devotado e operoso dirigente: Partido Comunista Brasileiro (PCB),
Partido Popular Socialista (PPS) e Cidadania. Sempre com a lucidez,
o equilíbrio, o bom senso, a disposição para o diálogo, a paciência
respeitosa de ouvir, sobretudo opiniões contrárias. “Vamos ao que
nos une!”, propõe nobremente a quem dele discorda, sem ânimo para
conversas que viram discussões e discussões que acabam em brigas.
Valores do que um velho companheiro de lutas chama de “almeidismo”, verdadeira escola de solidariedade humana e de convivência
política. “Vou falar com o Almeida”, costumava dizer um colega de
partido, para depois tomar decisões de peso. Quanto a mim, sempre
foi um “amigo-farol”, que me leva a perguntar em silêncio, à espera
de luz que aponte o caminho e dê inspiração: “Que faria Inácio?”
“Não se aproxime tanto do aliado de forma que não o possa criticar, se necessário; nem se distancie tanto do adversário, de modo que
não possa com ele um dia dialogar”. Lição plena de saber político,
oposta à intransigência, à cegueira ideológica e ao fanatismo de
muitos que se negam a ver a realidade, as transformações por que
passam as pessoas, os países e o mundo, em processo histórico tantas
vezes carente de sentido e de razão. Assim, como observa o professor
Anivaldo Miranda, Inácio “é um desses casos admiráveis de pessoas
que mudam sem mudar”, ao compreender os novos tempos sem abrir
mão, jamais, dos princípios que são sua própria razão de viver: a
luta incondicional, permanente, para que a liberdade, o respeito, a
justiça, a paz, a cidadania deixem de ser privilégios de poucos para
se tornar direitos de todos. Escreve o professor Oscar d’Alva Filho:
“Acima das legendas partidárias moderadas ou radicais, Inácio de
Almeida se cristaliza como o maior exemplo vivo dentre aqueles
que dedicaram toda a sua existência, histórica e individual, à construção afetuosa e generosa de uma sociedade humana mais feliz e
mais justa”. Opinião partilhada pelo historiador Ivan Alves Filho:
“Com militantes sociais e ﬁguras humanas como ele, pude entender
o verdadeiro sentido da palavra dignidade. E o real signiﬁcado do
termo abnegação. Considero-me um privilegiado por isso. Qualquer
um no meu lugar se consideraria”.
Merecido, pois, o louvor com que o antropólogo Mércio Pereira
Gomes saúda esse “monge comuno-cearense”, chegado que é à
respeitável mansão dos oitent’anos: “Se eu pudesse escolher um
conselheiro para orientar os brasileiros a encontrar o caminho do
entendimento na encruzilhada moral e intelectual em que nos encontramos, escolheria o nosso querido amigo Francisco Inácio de
Almeida, a quem homenageamos com muito amor e alegria, por
tudo que ele tem dado com uma generosidade sem limites e uma
dedicação infatigável.”
(*) Edmilson Caminha (Fortaleza) jornalista, escritor, membro
da Academia Brasiliense de Letras e da Academia de Letras do
Brasil, diretor de Educação e Cultura da Casa do Ceará em Brasília.
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Eólicas oﬀshore e o seu alto potencial de
geração de energia na costa marítima do Ceará

Usinas eólicas em alto-mar têm potencial para gerar pela ONU. O ODS 7 – Energia Acessível e Limpa,
tem como objetivo:
mais de 25 mil empregos no Ceará.
“Garantir acesso à energia barata, conﬁável, susEstado é responsável por 20% dos projetos de oftentável e renovável para todos.”
fshore do País, com 26 GW previstos.
Sabe-se que cerca de 70% da superfície do planeta é
Usina eólica em alto-mar no Ceará terá investimento
coberta por uma grande massa água chamada de oceade R$ 50 bilhões.
Gigantesco projeto energético é uma joint-venture no. Dessa forma, novas alternativas ao uso de matrizes
entre um fundo de investimento australiano e a cea- energéticas não poluentes vêm sendo exploradas nos
últimos tempos como as usinas eólicas offshore, que
rense Servtec. Memorando deve sair em breve.
No estado do Ceará, os projetos divulgados an- visam cada vez mais o desenvolvimento sustentável
teriormente e extintos foram as usinas de energia em prol do meio ambiente e da economia.
O que são as usinas eólieólica offshore Caucaia e
cas offshore?
Asa Branca. O Despacho de
Essa fonte de energia se
Requerimento de Outorga
caracteriza por ser limpa e
(DRO) do projeto de Caurenovável e o seu processo
caia havia sido solicitado
de geração de energia leva
junto à Aneel em agosto
em consideração a força
de 2016. A usina, de resTipos de fundações: ﬁxas e ﬂutuantes Fonte: IRENA, 2018.
dos ventos em alto-mar, isso
ponsabilidade da empresa
porque os ventos marítimos
BI Energia LTDA, usaria
48 aerogeradores do modelo haliade-x e previa uma apresentam maiores velocidades e não encontram
obstáculos em seu caminho. Para isso, são construídas
potência máxima de 576 Mega Watts (MW).
Já o projeto Asa Branca, de responsabilidade da em- estruturas eólicas enormes e com uma certa complepresa Eólica Brasil, conta com um pedido de outorga xidade estrutural.
A estrutura usualmente encontrada para turbinas
mais atual, registrado em janeiro de 2022. O projeto
tinha o objetivo de implantar um parque de energia offshore possui duas partes distintas: uma situada
eólica offshore no litoral do Ceará, utilizando 72 ae- sobre o nível do mar e bastante semelhante às que se
rogeradores do modelo Vestas V236. Sendo assim, a encontram acima do terreno nas estruturas onshore, e
usina, que foi extinta por poder causar danos à fauna outra situada no nível do mar e abaixo da linha d’água,
e à ﬂora da região, teria capacidade para a geração de denominada “Fundação”. Assim, a fundação offshore
é deﬁnida como toda a estrutura de suporte para a
1.080 MW.
instalação da turbina eólica no mar, ou seja, toda a
Projetos em análise no Ceará
A Aneel está extinguindo projetos que não cumprem estrutura de sustentação (EPE, 2020).
Atualmente, existem dois tipos de fundações que
as determinações ambientais, regulatórias, jurídicas
e técnicas determinadas em decreto de dezembro do se diferenciam devido a profundidade de instalação.
último ano. Mais um novo conjunto de ações e me- As fundações do tipo ﬁxas são utilizadas para lâminas
didas regulatórias deverá ser publicado até o ﬁm de d’água menores, e as ﬂutuantes para profundidades
2022 para regularizar o uso da energia eólica offshore maiores. O mais utilizado dentre os tipos abaixo é a
fundação ﬁxa de Monopile, que apresenta uma simplino país.
Sendo assim, além de atender às diretrizes publica- cidade estrutural e uma competitividade no mercado.
No entanto, as áreas com elevado potencial eólico
das, os projetos podem permanecer válidos e, assim,
conseguir a autorização para a construção. Para isso, são caracterizadas por estarem em profundidades
precisarão alinhar suas respectivas ações com as de- maiores. Dessa forma, surgem as fundações ﬂutuantes
que, apesar das vantagens de se ter menos impacto ao
cisões da entidade.
Conheça outros projetos que estão em análise no fundo do mar e uma estrutura menos robusta, apresentam um alto custo de instalação.
Ceará:
Potencial cearense
• Jangada, da Força Eólica do Brasil;
O Brasil é um país que tem uma boa localização
• Dragão do Mar, da Qair Marine Brasil;
geográﬁca que apresenta grande potencial para a ge• Camocim, da Camocim;
ração de energia por meio de usinas eólicas offshore,
• Eirelli Alpha, da Alpha Wind Morro Bran
Não é nenhuma novidade o quão importante tem principalmente no Nordeste, onde a presença dos
se tornado o investimento em fontes de energias ventos alísios são peças-chave muito importantes da
renováveis. Em todo o mundo, existe uma preocu- qualidade do projeto. Dentre essas áreas com maior
pação quanto forma de geração de energias devido potencial, o estado do Ceará é um dos mais promisà série de mudanças climáticas que a humanidade sores e com investimentos planejados para um futuro
está sofrendo. Segundo a Organização das Nações não tão distante.
O regime de ventos no litoral do Ceará é inﬂuenUnidas (ONU), em 2030, cerca de 670 milhões de
pessoas não terão acesso à energia elétrica. Devido à ciado pela Zona de Convergência Intertropical – ZCIT
importância do acesso universal à energia, as fontes de – uma zona global de baixa pressão que ocorre na
energia sustentável são o tema inerente aos Objetivos região Tropical próxima à Linha do Equador, criando
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos os ventos alísios de nordeste e sudeste.
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Orgulho Unifor: Adriana Rolim é empossada
na Academia Cearense de Ciências

Coordenadora de Pesquisa da Uni- pesquisadora destaca que recebeu todo o
versidade destaca que condecoração é suporte necessário para o desenvolvimenreconhecimento para Grupo de Pesquisa to das suas habilidades como cientista.
de Farmacologia de Produtos Naturais e Além disso, ela comenta quais serão os
próximos passos após a nomeação na
Sintéticos.
Com o propósito de incentivar o corpo entidade estadual: “Como membra da
docente na busca por excelência pro- Academia Cearense de Ciências pretenﬁssional, a Universidade de Fortaleza, do contribuir com ações de divulgação
instituição de ensino da Fundação Edson cientíﬁca e de valorização da participação
Queiroz, possui professores com atuação feminina na ciência”.
Reconhecida em rankings internaciodestacada em projetos de pesquisa. Esse
é o caso da pesquisadora Adriana Rolim, nais anualmente divulgados, a Univercoordenadora de Pesquisa da Unifor, sidade de Fortaleza se destaca por seus
empossada como integrante da Academia investimentos e incentivos na área de pesCearense de Ciências (Aceci) no último quisa cientíﬁca. Junto aos esforços aplicados pela instituição, os pesquisadores
dia 15 de junho.
ainda podem robusA docente foi
tecer os recursos para
indicada por dois
seus projetos buscanmembros titulares
do financiamentos
para ocupar a vaga.
externos. A Unifor
Após indicação da
divulga oportunidacandidatura, apredes e auxilia na subciada pela diretoria
missão de trabalhos
da entidade, ocorreu
científicos a editais
a votação em assemvigentes, identiﬁcanbleia.
do áreas estratégicas
“Participar da
e captação de fundos
Academia Cearense
ﬁnanceiros.
de Ciências é uma
Sobre a Acadegrande honra. É o
mia Cearense de
reconhecimento de
Ciências
que o trabalho do
Com 14 anos de atuação na Unifor, Adriana Rolim
Fundada em 23 de
nosso Grupo de Pestambém coordena o Grupo de Pesquisa de
outubro de 1985, a
quisa de FarmacoFarmacologia de Produtos Naturais e Sintéticos —
Foto: Ares Soares
Aceci busca realizar
logia de Produtos
Naturais e Sintéticos contribui para o reuniões mensais com os membros para
desenvolvimento cientíﬁco”, destaca a discutir ações do governo, pesquisas cientíﬁcas e problemas sociais de interesse
pesquisadora.
da sociedade, além de contribuir com
Relevância
Coordenado por Adriana Rolim, o melhorias para o Ceará.
No processo de seleção de novos
Grupo desenvolve pesquisas de identiﬁcação de novos alvos terapêuticos para o acadêmicos, é necessário que uma das
tratamento da dor orofacial - ocasionada vagas da entidade esteja disponível. Nesse
na região da cabeça, face, pescoço ou sentido, os candidatos para as respectivas
mandíbula - e screening farmacológico vagas que surgirem devem ser indicados
(avaliação da atividade biológica) para à presidência, sendo que as indicações
análise de compostos com atividade sobre devem ser proferidas por, pelo menos,
o sistema nervoso central. A coordenadora dois acadêmicos titulares.
Em seguida, o presidente indica dois
destaca a relevância do projeto de pesquiacadêmicos para análise e avaliação
sa para o ambiente acadêmico.
“Nosso Grupo já formou 18 mestres, dos perﬁs dos candidatos, envolvendo,
13 doutores, 4 pós-doutores e 57 estudan- sobretudo, contribuições científicas,
tecnológicas e formação de recursos hutes de graduação”, pontua.
Outra linha de pesquisa acontece manos. Após o parecer ser emitido pelos
por meio de estudos de padronização avaliadores, é submetido ao plenário da
de modelos experimentais em zebraﬁsh Academia Cearense de Ciências. Diante
adulto, peixe de água doce utilizado como desse contexto, o reconhecimento pelo
modelo de experimentação animal, em trabalho do cientista é o que mais o enaltece para ser empossado junto ao seleto
substituição ao uso de roedores.
grupo.
Próximos passos
Por Unifor
Com atuação na Unifor desde 2008, a
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Dr. Albery Mariano
Dr. Albery Mariano, como é chamado, se
considera vitorioso, abnegado e resoluto em tudo
que faz.
Sob a proteção divina, venceu todas as barreiras
e puxões de tapetes, que a vida costuma dar a um
migrante nordestino, que sai de sua terra natal para
vencer nas cidades mais promissoras.
Hoje, realizado e feliz, ao lado de sua esposa
(musa inspiradora), da qual, oriunda, seus grandes poemas de amor, Dr. Albery, curte a cultura,
com suas habilidades literárias e experiências
proﬁssionais, e como, Conselheiro da Academia
Brasileira de Arte, Cultura e História; e também,
ex-Presidente da Academia de Letras e Artes de
Caldas Novas, Gestão 2010/2012, ocupa a cadeira
nº 6, do imortal Professor Genesco Ferreira Bretas.
“Ao bom Deus, eu agradeço,
A vida que Ele me deu;
Sou simples, pouco mereço,
Apenas sou servo Seu.”
Extraído do poema: “Vida Laboriosa”, de
21.04.09, do Dr. Albery.
I. Infância
Natural de Santana do Acaraú - Ceará, desde o
primeiro ano de seu nascimento, passou a residir
em Fortaleza, com seus pais: Manoel Sigefredo
Mariano e Maria Guiomar de Vasconcelos, juntamente, com suas quatro irmãs.
Desde tenra idade, ajudava o pai na lida com as
vacas leiteiras e no engarrafamento de bebidas que
seu pai fabricava e vendia, para o comércio local.
“Quando criança, eu morava,
No Pirambú com meus pais.
De Fortaleza, eu gostava,
Hoje, gosta ainda mais.”
Estrofe do poema: “Trajetória de Vida”, de
30.05.09
Dr. Albery Mariano
II. Juventude
Muita Jovem, aproveitou todas as oportunidades, dadas por seu pai, que lhe pagava os estudos
no famoso e tradicional Ginásio Dom Bosco e no
afamado Colégio Liceu, em Fortaleza- CE.
Seu pai, sempre, dizia, com ênfase:
Meu ﬁlho, vai ser um grande Doutor na Advocacia;
Cresce, trabalha e se expande: com força, suor
e energia.
Aos dezoito anos, arrojado e cheio de sonhos,
e de ilusões, saiu de casa, para trabalhar em Brasília, prosseguiu os estudos, e dentro do possível,
procurava ajudar ﬁnanceiramente aos seus pais.
Mesmo ganhando pouco, mandava 75% de seu
saldo para eles.
“O mundo, muito mágoa,
Vida dura, encontrei,
Ora amarga, ora boa,
Venci porque estudei.”
Estrofe do poema: “Vida Laboriosa”, de
21.04.09
Poeta: Dr. Albery Mariano
III. Curso Superior:
Este jovem arraigado e destemido,
Teve oportunidade de ser aluno de Letras na
Universidade de Brasília: Cursou o credencia-
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Hoje, sou um apaixonado
E poeta imortal.”
Estrofe do Poema: “Trajetória de Vida”, de 30.05.09
Dr. Albery Mariano

Dr. Francisco Albery Mariano
Comendador, Advogado e Poeta

mento de Professor de Ensino Religioso na Faculdade
de Teologia do D. F, e do Curso de Direito no Centro
Universitário de Brasília - DF. Teve o privilégio de ser
aluno “especial do Curso Superior de Magistratura do
TJDF, ocasião, quando era o Diretor do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal
“Minha vida, com bravura,
Nenhuma chance eu perdi.
Advoguei e com lisura,
Graças a Deus, eu venci.” Extraído da Tese: “Anseios
em ser um bom causídico”, de 16.02.76
Autor: Dr. Albery Mariano

VI. Trabalho Assistencial:
Todos os segmentos da sociedade Caldas-novense
conhecem Dr. Albery Mariano, como cidadão íntegro,
generoso e participativo.
As Instituições, as Pessoas seus Amigos e os Carentes:
têm por ele, um respeito todo especial pelo apoio aos
eventos, ajuda humanitária e como grande colaborador
na área cultural, histórica humanitária.
Ele é consagrado à “Mãe Rainha” e se diz “servo de Maria”, evangelizando e entronizando belos quadros da querida
Mãe de Jesus e de todos nós, nas Repartições públicas e
Residenciais e comércio. Foi bom ﬁlho e arrimo de família,
até a morte de seus pais, em Fortaleza/CE-2004.
“No Casarão nunca falta,
Oração no dia-a-dia.
Paz, amor e devoção.
Com a imagem de Maria.”
Estrofe do Poema: “O Casarão”, em 30.10.08
Poeta: Dr. Albery Mariano
VII. Benfeitor do Museu - Casarão:
Dr. Albery Mariano é grande incentivador da Cultura,
da História e das Artes e fez doação várias peças antigas
e tradicionais de sua família, Mariano e Vasconcelos para
montagem do museu da Cidade de Caldas Novas - GO.
“Benfeitor já sou chamado,
Sempre façam como eu,
O antigo conservado,
Tudo isso é Museu.”
Estrofe do Poema: “Biograﬁa Poética”, de 28.09.09
Dr. Albery Mariano

IV. O Casamento:
Seu maior presente, foi conhecer e se casar, com sua
afeiçoada esposa, a profa mineira Cleuza Luiza Mariano,
a qual, deixa seus dias aconchegantes, prazerosos e felizes.
“Conheci uma morena,
A quem dei muito valor.
Com carinho e muita luta,
Conquistei o seu amor.”
Extraído do Poema: “Minha Musa”, de 15/11/08
Poeta: Dr. Albery Mariano

VIII. Academia de letras e Artes - Caldas Novas, GO
Ex-Presidente da ALACAN, Dr. Albery Mariano,
ocupante da Cadeira nº 6, tem como patrono saudoso
Cel Bento de Godoy e faz gestão profícuo no seu biênio.
40 Casarão abre as portas,
Pra Cultura divulgar,
Academia de Letras e Artes
Là encontrou o seu lugar.”
Estrofe do Poema: “O Casarão”, de 30.10.08
Poeta: Dr. Albery Mariano

V. Trabalho (Proﬁssões):
Devagarinho, foi galgando respeito e prestígio, pela
excelência de seu trabalho, dedicação aos estudos, o
aprimoramento intelectual e suas arrojadas atribuições
proﬁssionais, foram:
Apontador, Datilografo, Corretor de imóveis, Contador,
Comissário de Menores, Defensor Público, Professor,
Advogado, Escritor e Poeta.
Tantas lutas e labutas o premiou com as suas duas
Aposentadorias; Investimentos no Ramo imobiliário;
e duas Residências (Lago Sul em Brasília e na Cidade
Hidrotermal de Caldas Novas – GO)
Estrofe do Poema: “Vida Laboriosa”, de 21.04.09
“Minha mansão, eu comprei,
Em Brasília - Lago Sul,
Linda, bela a decorei,
Ela é branca e azul.
Poeta Dr. Albery
Depois de aposentado,
Fui pra Cidade thermal.

IX. Academia Brasileira de Arte, Cultura e História – ABACH:
O Comendador Dr. Albery Mariano, foi empossado
como Membro Titular da ABACH em 09.2011.
E como Conselheiro consultivo dessa honrosa Instituição Acadêmica, é o autor do acróstico: que presta
homenagem aos respeitosos membros.
X. Honrarias registradas no Grau de Comendador:
1 - Colar José Bonifácio de Andrade e Silva
2 - Comenda de Honra ao Mérito de Pioneiro
3 - Comenda do Mérito Proﬁssional em Ciências
Jurídicas
4 - Comenda Marechal Deodoro da Fonseca
5 - Comenda Dom Pedro I
XI. Saudação a Brasília
Em 10 de janeiro de 1960, antes da inauguração, o
“Candango Lutador” Dr. Albery, chegou na capital da
Esperança, para ajudar a J.K, na grande consolidação.

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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Leituras IX

No ﬁm da Jornada as
algemas da solidão

Regina Stella (*)
Era ainda adolescente quando o conheci, cursando o ginásio,
passando todas as manhãs sob a minha janela, a caminho do colégio. Compenetrado, sério, cumprimentava ao passar, diferente
dos meninos de sua idade.
No relacionamento que pouco a pouco foi se estreitando,
num encontro casual, numa conversa, pude sentir, desde o início, a grande ambição que o motivava e lhe dirigia os passos,
selecionando as amizades, os ambientes, dando a impressão que
nada fazia espontaneamente e que tudo era meticulosamente
programado.
Pobre, família numerosa, se acercava dos mais afortunados
e inﬂuentes na cidade. Angariava-lhes a simpatia, descobria-lhes
as preferencias, e se tornava assíduo frequentador da casa, em
busca de oportunidade para se destacar, disfarçando as diferenças
econômicas com a inteligência aguda com que fora dotado. E
se fazia apreciado, principalmente entre os mais velhos, com a
atenção e solicitude que lhes dispensava, mantendo um comportamento equilibrado e discreto. Aplicado nos estudos distinguia-se
dos demais adolescentes, e surpreendia o amadurecimento, o
interesse por assuntos políticos e intelectuais, sobressaindo-se
pelos contrastes.
E foi abrindo caminho e ganhando espaço. Talentoso, inteligente, ingressou na Faculdade, e entre diﬁculdades e tropeços
concluiu o curso superior. Doutor, alargavam-se-lhes os horizontes, com a inﬂuência dos amigos e com a proﬁssão que lhe
prometia farta colheita, e grande êxito.
Contudo, movido pela ambição, não se alegrava com as
conquistas efetivadas. Tinha os olhos sempre à frente, sôfregos,
ansiosos, se angustiando em busca de oportunidades, de cargos a
preencher. Com aversão à pobreza nunca se reportava ao passado,
à sua cidade, e ao meio onde vivia. Com uma taxativa proibição
a si mesmo, nunca se referia à infância e à adolescência, evitando
que os outros o ﬁzessem. E uma a uma foi cortando as raízes
efetivas e o elo com o passado.
E se tornou um homem rico. Rico de bens, rico d viagens,
de objetos, excêntricos e preciosos. Numa bela casa cercada de
jardins que um paisagista famoso executou, se vê, hoje, cercado
de riquezas, mas não consegue traduzir em sorrisos a alegria, os
momentos que a vida lhe oferece. Solitário, vive em amargura o
isolamento de que se fez prisioneiro, numa clausura sem paredes,
condenado pela tortura de ter conquistado as glorias do poder
e da fortuna, sem contudo vivenciá-los em seus embasamentos
humanos. Pouco sorri. Apenas um rictus lhe contrai os lábios,
respondendo à leveza e à espontaneidade dos diálogos de que
é forçado a participar. Tenso, faz da sua evidente frieza uma
cidadela de gelo onde se internou por deliberação própria. É
que ao acrescentar à sua bagagem, um a um, os bens, a fortuna,
os milhões, foi, paulatinamente se desvencilhando dos laços
afetivos, se distanciando das origens. Obstinado pela guarda de
seu tesouro, não foi.
Divide com ninguém o desfrute dos bens acumulados, e
se precavem dos que se aproximam ao suspeitar do desejo de
participação.
Saturado o anseio de posse, ﬂutua sem identidade, sem
bem-querer, sem amizade, sem o calor da acolhida. Está à deriva.
Agora se dá conta paradoxalmente, de que é pobre, tão pobre
que só tem dinheiro. E como só tem dinheiro, mergulha de cabeça
na solidão, apavorado, com medo de perde-lo! Numa troca de
valores, onde o balanço ﬁnal o torna indigente dos bens maiores
que justiﬁcam a condição humana.
Sem rumo, atônito, vive em perplexidade o destino de que
se fez escravo, sequestrado por uma obstinada determinação de
fugir de si mesmo, sem chegar a lugar nenhum.
(*)Regina Stella (Fortaleza) jornalista, escritora, poetisa,
ex diretora da Casa do Ceará em Brasília,
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ArcelorMittal anuncia compra da CSP por US$ 2,2 bilhões
Siderúrgica do Pecém é a quarta maior do mundo e emprega milhões de toneladas.
22 mil pessoas direta e indiretamente no Ceará.
A produção da CSP é exportada para países como Estados
A ArcelorMittal, empresa de siderurgia e mineração, Unidos, México, Canadá, Coreia do Sul e Itália.
anunciou ao mercado, em 28.07), um acordo para a compra
Conforme a ArcelorMittal, a aquisição traz diversos beda Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada no nefícios estratégicos à companhia. Entre as citadas, estão a
Ceará, por US$ 2,2 bilhões (em valores atuais, cerca de R$ “ampliação da posição da empresa na indústria siderúrgica
11,5 bilhões).
brasileira, que tem potencial de
Informa a compradora que
alto crescimento”.
o fechamento da transação está
DE OLHO NO HIDROGÊsujeito a aprovações corporativas
NIO VERDE
e regulatórias, inclusive o aval do
Outro objetivo é capitalizar o
Cade (Conselho Admnistrativo
investimento planejado de diverde Defesa Econômica), que deve
sos players nacionais e mundiais
ocorrer até o ﬁm de 2022.
para formar um hub de hidrogêA Siderúrgica do Pecém é uma
nio verde em Pecém.
das maiores empresas do Ceará e
O Ceará já tem 20 protocoemprega 22 mil pessoas direta e
los de intenção assinados para
indiretamente.
CSP é responsável por quase metade de todas as exportações do Ceará empreendimentos de hidrogênio
No comunicado, a Arcelorverde e está na dianteira dessa
Mittal refere-se à CSP como um
corrida energética que pode se esgrande player global que produz
palhar pelo mundo nos próximos
placas de aço de alto nível a preanos, em especial após a guerra
ços competitivos.
entre Rússia e Ucrânia - que aceCSP É A QUARTA MAIOR
lerou a busca de nações europeias
SIDERÚRGICA DO MUNDO
por fontes alternativas de energia.
Joint venture formada pela
A Arcelormittal almeja ainda
brasileira Vale (50% de participaadicionar 3 milhões de toneladas
ção) e as sul-coreanas Dongkuk
de capacidade de produção de
(30%) e Posco (20%), a CSP é
placas de alta qualidade e com
a quarta maior siderúrgica do
competitividade em termos de
Placas de aço são o principal item de exportação do Ceará
mundo. A companhia ocupa 571
custo, com o potencial de forneFoto: Divulgação/Governo do Ceará
hectares do Complexo Industrial
cer placas dentro do grupo ou de
e Portuário do Pecém (Cipp). O início das operações da side- vender nas Américas do Norte e do Sul.
rúrgica deu-se em 2016. O aporte de US$ 5,4 bilhões para a
POSICIONAMENTO DO CSP
construção da indústria foi o maior investimento privado da
Esta coluna entrou em contato com a CSP, que respondeu
história do Ceará.
somente que “cabe apenas aos acionistas e à parte interessada
Em 2021, as placas de aço produzidas pela CSP representa- na compra pronunciarem-se sobre o assunto”.
ram 46% da movimentação total de cargas do Porto do Pecém.
Escrito por Victor Ximenes, 08:15 / 28 de Julho de 2022.
Ao todo, passaram pelo terminal cearense no ano passado 22,3 Atualizado às 11:31 / 28 de Julho de 2022

ArcelorMittal assina acordo de aquisição da CSP no Brasil
A ArcelorMittal assinou um acordo com os acionistas
da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para adquirir
a CSP por um valor de aproximadamente US$ 2,2 bilhões.
O fechamento da transação está sujeito a aprovações corporativas e regulatórias, inclusive aprovação do CADE, que é
esperada até o ﬁnal de 2022.
A CSP é uma operação de classe mundial que produz placas de alta qualidade a um preço competitivo. As instalações
de última geração da CSP, localizada no estado do Ceará, no
nordeste do Brasil, entraram em operação em 2016, produzindo suas primeiras placas em junho do mesmo ano. Opera
um alto-forno com capacidade de três milhões de toneladas e
tem acesso ao Porto de Pecém, localizado a 10 quilômetros da
usina. A CSP opera dentro da primeira Zona de Processamento
de Exportação do Brasil e é beneﬁciada por incentivos ﬁscais.
A aquisição traz diversos benefícios estratégicos para a
ArcelorMittal, incluindo o potencial de:
• Ampliar a posição da Empresa na indústria siderúrgica
brasileira, que tem potencial de alto crescimento.
• Capitalizar o signiﬁcativo investimento planejado de
terceiros para formar um hub de eletricidade limpa e de
hidrogênio verde em Pecém.
• Adicionar 3 milhões de toneladas de capacidade de produção de placas de alta qualidade e com competitividade em
termos de custo, com o potencial de fornecer placas dentro
do grupo ou de vender nas Américas do Norte e do Sul.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

• Permitir novas expansões por parte da Empresa, como
a opção de adicionar capacidade de siderurgia primária
(incluindo redução direta de minério de ferro - DRI) e
capacidade de laminação e acabamento.
• Capturar mais de US$ 50 milhões de sinergias identiﬁcadas, incluindo SG&A, compras e otimização de processo.
O estado do Ceará tem a ambição de desenvolver um hub
de hidrogênio verde de baixo custo. O Hub de Hidrogênio
Verde de Pecém, uma parceria entre o Complexo Pecém e
a Linde, uma empresa líder mundial de gases industriais
e engenharia, é um projeto de grande porte de hidrogênio
verde no Porto de Pecém e que almeja produzir até 5GW
de energia renovável e 900 kt/a de hidrogênio verde em
diversas fases. A primeira fase, que a parceria atualmente
espera estar concluída ao longo dos próximos cinco anos,
tem como objetivo a construção de 100-150MW de capacidade de energia renovável.
Aditya Mittal, CEO da ArcelorMittal, disse:
“Na CSP, estamos adquirindo um negócio moderno,
eﬁciente, estabelecido e rentável, que irá melhorar ainda
mais a nossa posição no Brasil e agrega valor imediato à
ArcelorMittal. Existe um potencial signiﬁcativo para descarbonizar o ativo, dada a ambição do estado do Ceará de
desenvolver um hub de hidrogênio verde de baixo custo
e o enorme potencial que a região tem para a geração de
energia solar e eólica.
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Leituras X

Humor Negro e Branco Humor
Não sei o autor mas gostei tanto,
que copiei e colei aqui!

Naquela época, tirava notas azuis e morria de medo de
notas vermelhas no meu boletim: tinha que ser acima de 7.
Naquela época, não tínhamos Bolsa Família: tínhamos
uniformes; o material escolar era comprado pelos nossos
pais, com muito suor! Calçado era Vulcabrás, Conga, Ki
Chute, Bamba... alpargatas
Não tínhamos celular... As pesquisas de escola eram
feitas em bibliotecas públicas e nas enciclopédias…
O trabalho era escrito à mão e em folha de papel almaço; a capa era feita com papel sulﬁte. Tinha dever de casa
pra fazer.
A Educação Física era de verdade…
Tínhamos carteirinha pra dizer presente, ausente e
atrasado.
Ainda cantávamos o Hino Nacional no pátio, antes de
ir para a sala de aula.
Teve uma época em que tínhamos aulas de Religião,
Educação para o lar, Educação Moral e Cívica !
Os dentistas iam na escola para aplicar ﬂúor e ensinar
os cuidados com a higiene bucal. As professoras olhavam
nossas cabeças e mandavam recados para as mães de quem
tinha piolhos.
Na escola tinha o Gordo, a Magrela, a Branca Azeda,
o Quatro Olhos, a Baixinha, Olívia Palito, o Palitão, o
Cabelo Bombril, o Negão, o Periquito, Narigudo, a Girafa
e por aí vai...
Todo mundo era zoado; às vezes, até brigávamos, mas
logo estava tudo resolvido e seguia a amizade...
Era brincadeira e ninguém se queixava de bullying.
Existia o valentão, mas também existia quem nos defendesse.
Trauma? Nunca ouvimos essa palavra.
O lanche era levado na lancheira ou dentro de um saco
de pão.
Época em que ser gordinho(a) era sinal de saúde e,
se fôssemos magros, tínhamos que tomar o Biotônico
Fontoura.
A frase “peraí mãe“, era para ﬁcar mais tempo na rua e
não no computador ou no celular...
Colecionávamos ﬁgurinhas, bolinha de gude, papéis
de carta, selos!
As brincadeiras eram saudáveis; brincávamos de bater
em ﬁgurinhas, era o bafo, e não nos colegas e professores.
Adorava quando a professora usava mimeógrafo e
aquele cheiro do álcool tomava conta da sala…
Na rua era jogar bola, queimada, pular corda, subir em
árvores, pular elástico, pique-esconde, polícia e ladrão,
andar de bicicleta ou carrinho de rolimã; soltar “papagaio”
(ou arraia) ( ou pipa) e ﬁcar na rua até tarde.
Muitas vezes, com a mãe tomando conta, sentada no
portão, ou com as vizinhas (grandes amigas), conversando
alegres…
Comia na casa dos colegas e ao chegar em casa, tomava
bronca por isso♀(“Não tem comida em casa?”)♂♀
Não importava se meu amigo era negro, branco, pardo,
rico, pobre, menino, menina: todo mundo brincava junto.
E como era bom! Bom não... era maravilhoso! Assistia
o Mágico de Oz, a Branca de Neve e os sete anões, ao
Pica-Pau, Tarzan, o Corcunda de Notre Dame, Tom e Jerry, Pantera Cor de Rosa, Papa Léguas, Sítio do Pica-Pau
Amarelo, Corrida Maluca, He-man, o Gordo e o Magro e
vários outros...
Que saudades desse tempo em que a chuva tinha cheiro
de terra molhada! Época em que nossa única dor era quando
passava Merthiolate nos machucados…
Felizes, em comparação com esse mundo de hoje, onde
tudo se torna bullying.
Um tributo a todos que vivenciaram nos anos
40/50/60/70/80 tudo isso
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Culinária

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília

Bar dos Cunhados – Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia) Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Bezerra, (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 (Hidrolândia) 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: Wellington (IPU), Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto),
Cozinheiros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e
Wellington 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 – Excluído da relação por estúpida solicitação
dos donos, em Brasília. Seja feita suas vontades.
Baby Beef Rubaiyat – Brasília Maitres: José Itamar Ferreira
Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara) e Manoel Adilson Rodrigues
(Jijoca), Garçons: Luís Neto Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapina), bar-men: Doniseti Ferreira
Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Recepcionista 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); garçom: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/32248429/3223-5679. Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Independência), Antônio José Barbosa (Monsenhor
Tabosa), Elisimar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Geremias 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 César
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril).
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Biano, ﬁlha 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);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do
Norte); cozinheiros, pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto (Tauá)
QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368-3337
Fred Restaurante – Endereço: CLS 405 Loja 10, BL B - Asa
Sul. Telefone: 61 34431450, Email: fredrestaurante@gmail.
com Ailton de Sousa de Brito - serviço gerais- (Viçosa )Antônio Francisco Santos de Morais - auxiliar de cozinha – (Viçosa)
Danillo Gomes Ramos - Serviços gerais – (Ibiapina) Deusdete Barbosa de Sousa – cozinheiro –( Ipu) Edilson Ferreira do
Santos – Cozinheiro – (Viçosa_) Eudes Sales do Nascimento
Auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco das Chagas Arruda
Pereira – (Auxiliar de cozinha – (Viçosa+)Francisco Mendes
Rodrigues - auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco Ribeiro
do Amaral – Garçom – (Guaraciaba) Jovelino Raimundo da
Silva Garçom – (Viçosa) Lúciano Mendes Rodrigues Barman –
(Viçosa)Luiz Arruda Pereira – Garçom –( Viçosa) Maria Eliene
do Nascimento – Caixa – (Sobra) Raimundo Nonato Pereira de

Paulo - auxiliar de cozinha – (Viçosa)

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
Carvalho(- Nova Russas), Garçons: Hélio Martins de Melo (Nova
Russas) e Antônio Alcimário (Pereiro).
Ki Filé – 405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61) 3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vasconcelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Raimundo 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)
3389-7000
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/2194-7641 Em frente a loja do Pão de Açúcar.
New Koto – (comida japonesa) SQS 212 loja 20 - 3346 9668 Garçons: Francisco Olavo Aprígio, Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de Guaraciaba do Norte, José
Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José Aurélio (Sobral), sushiman
João 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 especialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de
Confecções de Planaltina-DF - 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino – Dono: Francisco Valdenir Machado
Elias (Independência); Gerente Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área
Especial S/N - Mercado do Núcleo Bandeirante boxes 13/15/17
71710-350 / 98147-0585 3021-4577
Santana – Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Messias Lima da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro. 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 - Maitre
e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem) Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu) Sobreloja do Garvey
Palace Hotel - Tel. 3349-5650
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Um dia histórico para a nação romeira: Padre Cícero a caminho da santiﬁcação.
Vaticano autoriza sua beatiﬁcação

“A Igreja que hoje me persegue, amanhã tomará a minha
defesa”, disse Padre Cícero
Romão Batista. Na manhã deste
sábado, 20.08.2022, essa profecia se cumpriu quando a Diocese
de Crato anunciou a abertura do
processo para beatificação do
“Patriarca do Nordeste”. Foi no
largo da Capela do Socorro, em
Juazeiro do Norte, ao ﬁnal da
tradicional missa em sufrágio da
alma do sacerdote que o bispo de
Crato, Dom Magnus Henrique,
fez o pronunciamento.
“Queridos ﬁlhos e ﬁlhas da
Diocese de Crato e romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica, que
recebemos oﬁcialmente da Santa Sé, por determinação
do Santo Padre, o Papa Francisco, a carta do Dicastério
das Causas dos Santos, datada de 24 de junho de 2022,
comunicando a autorização para a abertura do Processo de
Beatiﬁcação do Padre Cícero Romão Batista, que, a partir
de agora, receberá o título de “Servo de Deus”. Deus Seja
Louvado!”, comunicou o pastor diocesano.
Este dia histórico foi possível graças ao trabalho incansável de muitas mãos, romeiros e romeiras, leigos e leigas,
padres, bispos, religiosos e religiosas. As lágrimas que
banharam os rostos dos romeiros e devotos no momento
do anúncio foram sinais de gratidão e de alegria traduzindo
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o sentimento de toda uma nação.
Para entender como chegamos até aqui
Bispo e romeiro, Dom Magnus Henrique, nos seis
meses à frente da Diocese de Crato, abraçou a causa do
Padre Cícero Romão dando continuidade aos trabalhos
realizados por seus antecessores. Em 12 de maio de 2022,
por ocasião da visita “Ad Limina”, ele entregou ao Papa
Francisco uma carta expressando o sonho dos milhares de
devotos. Assim escreveu:
“…recorremos à vossa solicitude de Pastor Universal
da Santa Igreja, para pedir especial clemência para com
este sacerdote católico, amado e venerado, no sentido
de permitir a abertura de uma causa de beatiﬁcação.
Esperamos que Vossa Santidade, na hora oportuna,
examine com coração de Pai e como Sucessor de Pedro

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

este pedido ora formulado, cuja
resposta é um anseio nosso
e dos milhões de devotos do
Padre Cícero” (Trecho da carta
entregue ao Santo Padre Francisco, lida por Dom Magnus na
missa deste dia 20).
Em 2001, a Diocese de Crato
constituiu uma comissão a ﬁm
de preparar uma revisão histórica
sobre a causa de Padre Cícero.
Após cinco anos de trabalho, em
30 de maio de 2006, uma petição
foi entregue à Congregação para
a Doutrina da Fé com a assinatura de 254 bispos brasileiros
pedindo um gesto concreto de reconhecimento das ações
pastorais e apostólicas do padrinho da nação romeira no
desenvolvimento da região. Oito anos depois, em 27 de
outubro de 2014, a Congregação indicou o caminho da
reconciliação do Padre Cícero Romão na carta histórica
assinada pela Secretaria de Estado do Vaticano.
Servo de Deus
Com a autorização para abertura do processo, Padre
Cícero recebe o título de “Servo de Deus”. Nessa fase
inicial, é feita uma investigação das virtudes ou martírio.
Concluído o processo, o candidato passa a ser considerado
(a) venerável. Para se tornar beato ou beata é preciso a
comprovação de um milagre alcançado por meio de sua
intercessão.
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