
O Ceará em Brasília nesta oportunidade homenageia 
os familiares dos quatro homenageados com o Sereia de 
Ouro, do Grupo Edson Queiroz, em 2022:

O desembargador Cid Marconi, ao médico Darival 
Bringel, ao cartunista Mino Castelo Branco e ao em-
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Eventos de 2022 que marcaram a Casa do Ceará: convênio com GDF, projeto de mãos dadas para 
os idosos, jantar dos 59 anos, festa junina, 30 mil atendimentos na Clínica e Odontoclínica. Leia mais na pág. 20

Troféu Sereia de Ouro 2022 homenageou quatro 
personalidades em solenidade. Leia mais na pág. 10
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Da esquerda para a direita, o desembargador Cid Marconi; o cartunista Mino Castelo Branco; o Presidente do Conselho Administrativo 
do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso; o médico Darival Bringel; e o empresário Ricardo Cavalcante

Ofi cina de 
jogos e entretenimento

Ofi cina de
 nutrição

Ofi cina de 
pilates

Ofi cina de 
plantio e jardinagem

Dia de colheita na
 horta da Casa do Ceará

Camilo Santana é o Cearense do Ministério de Lula Leia mais na pág. 7
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Homenagem do Ceará em Brasília aos familiares dos 
agraciados na edição n0 50 do Sereia de Ouro de 2022

Com três fi lhos, Cid Marconi 
encontra na organização do tempo 
espaço para se dedicar à família

Darival Bringel, ao centro, é um dos homenageados do Sereia de Ouro 2022. Da união com a espo-
sa Elda Braga teve três fi lhas e três netos. “Ele é um exemplo de superação, uma pessoa que encara 
os desafi os da vida de cabeça erguida, ele não foge, ele não tem medo, é um grande exemplo para 

mim”, afi rma Raquel Braga, uma das três fi lhas do médico — Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ricardo Cavalcante é casado há 39 anos com a economista 
Rosângela Cavalcante, tendo como fi lhos Natália, 

Ricardo e Vitor Costa Cavalcante; como netos, Sofi a, 
Daniel e Ricardo Foto: Thiago Gadelha

presário Ricardo Cavalcante. Foi no Theatro José de 
Alencar palco da 50ª edição do Troféu Sereia de Ouro 
empresário Ricardo Cavalcante. Eles s 200 prestigia-
dos com o prêmio do Sistema Verdes Mares, do Grupo 
Edson Queiroz.
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Editorial
Conversando com o Leitor 

# Recebemos “Li o artigo “Ascensão e queda de Cleto 
Meireles: Colmeia, Haspa e Cidade Ocidental”. 

Bom saber que um tauaense colaborou de forma signi-
fi cativa na fundação de Brasília. 

Sabe uma coisa que sinto falta? Não haver espaço para 
a participação do leitor.

No mais, tudo bem. Saudações Anamélia Mota Tauá
# Audiência Facebook 21 outubro 2022 / 28 novembro 

2022
Alcance   2.730
Visitas à página  988
Curtidas e seguidores novos 8
# Audiência Instagram 21 outubro 2022 / 28 novembro 

2022
Alcance   1.341
Visitas à página  465
Curtidas e seguidores novos 125 
# Nossos sites integrados - Casa do Ceará em Bra-

sília, Brasília 50 anos de Ceará e 50 anos de Casa do 
Ceará - fecharam novembro com 742.527 visitas assim 
distribuídas: 

- 494,539 no site principal, atualizado quase todos os 
dias.

- 174,233 no site Brasília 50 anos de Ceará
- 73.755 no site 50 anos da Casa do Ceará em Brasília.
# É um patrimônio cultural invejável, que revela a força 

da Casa do Ceara presente na vida dos cearenses que vivem 
em Brasília e no Entorno.

# Estamos presentes nas redes sociais do Youtube, 
FaceBook e Instragram.

# O nosso acervo no Youtube é mesmo da TV da Casa 
do Ceara com fi lmes, vídeos, depoimentos, acervo de 
grandes nomes do Ceará.

# Marcamos presença quase diária no Facebook com 
os fatos mais relevantes que envolvem a Casa e o próprio 
Ceará;

# No nosso site tremula a Bandeira do Ceará e nele 
poderá ser ouvido o Hino do Ceará.

# Incorporamos as bandeiras dos 184 municípios do 
Ceará como prova do respeito que temos pelas populações 
que faze a grandeza de nossa terra.

# Listamos algumas empresas que consideramos par-
ceiras dentro do nosso relacionamento. Não são todas. 
Mas gostaríamos que novas empresas achegassem a Casa 
do Ceará em Brasília, que é embaixada dos cearenses em 
Brasília e que empenha em sair em defesa e de proteção 
aos cearenses.

# Chamamos particularmente a atenção para os ser-
viços de saúde que oferecemos aos mais necessitados 
especialmente na Policlínica (clinicas médicas) e na nossa 
Odontoclínica, vejam as especialidades e os serviços no 
link que está na página inicial.

# Agradecemos aos que se preocupam com a qualidade 
de texto do jornal voltado para os temas cearenses. e agra-
decemos as criticas sobre os conteúdos e principalmente 
com o tamanho da letra impressa.

Espaço Luciano Barreira
não se sabe quem é o autor...
“Sensacional Essa Coisa!
A palavra “coisa” é um bombril do idioma.
Tem mil e uma utilidades.
É aquele tipo de termo-muleta ao qual a gente recorre 

sempre que nos faltam palavras para exprimir uma ideia. 

“Coisas” do português.
Gramaticalmente, “coisa” pode ser substantivo, 

adjetivo, advérbio.
Também pode ser verbo: o Houaiss registra a forma 

“coisifi car”.
E no Nordeste há “coisar”: Ô, seu “coisinha”, você 

já “coisou” aquela coisa que eu mandei você “coisar”?
Na Paraíba e em Pernambuco, “coisa” também é 

cigarro de maconha.
Em Olinda, o bloco carnavalesco Segura a Coisa tem 

um baseado como símbolo em seu estandarte. Alceu 
Valença canta: Segura a “coisa” com muito cuidado / 
Que eu chego já.”

Já em Minas Gerais, todas as coisas são chamadas de 
trem. (menos o trem, que lá é chamado de “coisa”). A 
mãe está com a fi lha na estação, o trem se aproxima e ela 
diz: “Minha fi lha, pega os trem que lá vem a “coisa”!.

E, no Rio de Janeiro?
Olha que “coisa” mais linda, mais cheia de graça...
A garota de Ipanema era coisa de fechar o trânsito!
Mas se ela voltar, se ela voltar, que “coisa” linda, 

que “coisa” louca.
Coisas de Jobim e de Vinicius, que sabiam das coisas.

Coisa não tem sexo: pode ser masculino ou feminino.
Coisa-ruim é o capeta. Coisa boa é a Juliana Paes. 

Nunca vi coisa assim!
Coisa também não tem tamanho.Expediente
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Obras, Carlos Euler Currlin 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).
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Começamos a comemorar os 60 anos da Casa 
do Ceará, marcados para 14 de outubro de 2023.

Começamos bem, no dia 14 de outubro último, 
com dom Raiymundo Damasceno, cardeal emérito 
de Aparecida, ex arcebispo de Brasília, e conhecer 
da Casa e do Ceará, rezando uma missa em Ação 
de Graças. Sabe ele que o Ceará tem São José como 
padroeiro e que os cearenses esperam pela estação das 
chuvas até 19 de março.

O ano de 2022 foi particularmente generoso com 
a Casa.

Resolvemos um dos mais angustiantes proble-
mas: a manutenção da Pousada Crisantho Moreira 
da Rocha, assegurada em conveio com o Governo 
do Distrito Federal, na visão humanista do gover-
nador Ibaneis Rocha.

Com o projeto da nova Casa, idealizada por 
Fausto Nilo, esperamos que a economia brasi-
leira encerre o ciclo incerteza e abra as portas do 
futuro. Tentaremos novamente parcerias com o 
setor privado. Estamos autorizados a vender uma 
gleba de 15 mil metros e com o dinheiro fi nanciar 
construir 12,500 mil quadrados em 15 mil metros 
quadrados. Vamos torcer que apareça uma parceria.

Chegamos perto, desativamos até o ginásio e 
fechamos a piscina, para a veda da gleba, que não se 
consumou.

Houve um grave acidente de percurso já superado.
Levaremos adiante em 2023 nossa Odontoclínica 

e nossa policlínica, nossos cursos e nossos serviços e 
parcerias.

Não nadamos em ouro. Temos poucos colaborado-
res e administramos o necessário à nossa manutenção 
inclusive faremos vários eventos para marcar os 60 
anos e dispormos de recursos para fi nanciarmos nos-
sos serviços à população de Brasília e do Entorno, 
engrandecendo a força, a coragem e a determinação 
dos cearenses e da cearensidade.

Inácio de Almeida (Baturite) diretor responsável.

Na boca dos exagerados, “coisa nenhuma” vira um 
monte de coisas...

Mas a “coisa” tem história mesmo é na MPB.
No II Festival da Música Popular Brasileira, em 1966, 

a coisa estava na letra das duas vencedoras: Disparada, de 
Geraldo Vandré: Prepare seu coração pras “coisas” que 
eu vou contar..., e A Banda, de Chico Buarque: pra ver a 
banda passar, cantando “coisas” de amor...

Naquele ano do festival, no entanto, a coisa tava preta 
(ou melhor, verde-oliva).

E a turma da Jovem Guarda não tava nem aí com as 
coisas:

“coisa” linda, “coisa” que eu adoro!

Para Maria Bethânia, o diminutivo de coisa é uma ques-
tão de quantidade afi nal, são tantas “coisinhas” miúdas.

E esse papo já tá qualquer “coisa”. Já qualquer “coisa” 
doida dentro mexe...

Essa coisa doida é um trecho da música “Qualquer 
Coisa”, de Caetano, que também canta: alguma “coisa” 
está fora da ordem! e o famoso hino a São Paulo: “alguma 
coisa acontece no meu coração”!

Por essas e por outras, é preciso colocar cada coisa no 
devido lugar.

Uma coisa de cada vez, é claro, afi nal, uma coisa é uma 
coisa; outra coisa é outra coisa.

E tal e coisa, e coisa e tal.

Um cara cheio de coisas é o indivíduo chato, pleno de 
não-me-toques.

Já uma cara cheio das coisas, vive dando risada. Gente 
fi na é outra coisa.

Para o pobre, a coisa está sempre feia: o salário-mínimo 
não dá pra coisa nenhuma.
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Cerca de proteção
O 1º vice-presidente 

Estênio Campelo reali-
zou uma doação de R$ 
15.000,00 para a Casa 
do Ceará para instala-
ção de uma concertina 
aos fundos e laterais da 
instituição, para proteção dos idosos moradores da 
Pousada Crysantho Moreira da Rocha. Nos últimos 
meses a entidade tem sofrido com pequenos furtos 
devido a vulnerabilidade na segurança da instituição, 
os meliantes pulam a cera de alambrado e cometem os 
delitos. A Casa do Ceará apresentou um projeto para 
aquisição de cercas de zinco ao Ministério Público 
para instalação nas laterias. O vice-presidente Estênio 
Campelo quando soube da insegurança na instituição 
prontamente ofertou uma doação de R$ 15.000,00 para 
colaborar com a segurança da entidade e resguardar os 
idosos acolhidos.

Aposentadoria
A embaixadora piauiense Maria Dulce Silva 

Barros, pediu sua aposentadoria no Itamaraty, en-
cerrando na cidade do Porto, como Consul Geral, 
sua brilhante carreira, Alias no Porto está a embai-
xadora Maria Stela Pompeu Brasil Frota, casada 
com o jornalista Antônio Frota Neto.

Presenças do Ceará
No momento, três cearenses se destacam em Brasília: 

nos arredores do Presidente Lula
O deputado José Guimarães, apesar da cruel referencia 

aos dólares achados numa cueca que não era sua, mas de 
m colaborador; o ministro Raul Araújo, do STJ, procurador 
geral do TCU. Lucas Furtado.

 Brasil Tours ou Brasiliatour
Desde que a pandemia acabou, a Brasil Tours re 

abriu as suas portas. É grande a farra das viagens 
internacionais, A liderança fi ca pelos ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento,e Ministério 
da Infraestutura, Justiça e Segurança Publica, Ciência, 
Tecnologia e Inovações e Economia. Durante três anos, 
ninguém viajou no Ministério do Meio Ambiente, 
agora estão viajando pra todo canto. No Ministério da 
Cidadania é grande a passarela de embarque. Detalhe: 
no Ministério da Defesa, 90% das viagens são para os 
Estados Unidos.

Na cola de Lula
O deputado José Airton do PT, veio à tona para 

embarcar na comitiva de Lula para a \Conferencia 
do Clima, Nouros tempo, José Airton frequentou 
outras plagas de Brasília, onde circulavam ônibus, 
Menos mal, o deputado José Guimarães, também do 
PT, não consegue apagar da memória de comentaris-
tas seu passado de glória com os dólares da cueca não 
dele, mas de um malsinado colaboradora, ninguém 
o liga a José Genoíno, que é PT de raiz e que sumiu 
na buraqueira.

Visita ao Cambeba
O presidente 

da Casa do Ceará, 
José Sampaio de 
Lacerda Júnior, o 
segundo vice pre-
sidente, Antônio 
Florêncio, e o especialista em cachaça, José Wilson 
estiveram em Alexânia, nas proximidades de Brasília, 
em visita ao Galeno Cambeba, que lidera a produção 
da cachaça Cambeba, patrimônio de família há mais 
de 200 anos. O alambique fi ca próximo ao que foi do 
ministro Carlos Artila que, criou e produziu a Cachaça 
do Ministro, vendida para o grupo Potiguar. 

Eunício Oliveira
O agora deputado Eunício Oliveira colocou seu 

nome a disposição do MDB para a eventualidade de 
uma disputa com Arthur Lira para a presidência da 
Câmara, Eunício foi o que restou do MDB do Ceará, 
de um passado de glórias. O MDB do Ceará, como o 
PSDB, mingo, quase acabou.

A ultima jogada de Tasso no Senado
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) esta exami-

nado a regulamentação do Mercado Brasileiro de Redução 
de Emissões (MBRE) terá o objetivo a compra e venda de 
créditos de carbono no Brasil. Previsto na Lei 12.187, de 
2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima, o MBRE 
será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, 
bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autori-
zadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), onde 
se dará a negociação de títulos mobiliários representativos 
de emissões de gases de efeito estufa evitadas certifi ca-
das.#Relator do texto, o senador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE) apresentou substitutivo à proposição, que tramita 
apensada a outros quatro projetos, do senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB-PB), que institui o marco regulatório 
para o MBRE, do senador Weverton (PDT-MA), que defi ne 
regras para ativos fi nanceiros associados à mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa;, do senador Marcos do 
Val (Podemos-ES), que estabelece diretrizes gerais para a 
regulamentação do mercado de carbono no Brasil.

Transportes para militares
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

manteve dispositivo de lei do Ceará que assegura 
gratuidade nos transportes rodoviários coletivos in-
termunicipais aos militares estaduais da ativa. Por 
unanimidade, na sessão virtual fi nalizada em 29/10, o 
colegiado julgou improcedente o pedido formulado na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A Lei estadual garante a gratuidade a no máximo 
dois militares por veículo, desde que estejam fardados 
e apresentem a identifi cação funcional. Na ação, a 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) alegava, 
entre outros pontos, que a medida interferiria na ati-
vidade econômica das empresas que prestam serviços 
de transporte público, imporia distinção entre cidadãos 
e classes de servidores públicos e afetaria o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro do contrato de concessão.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar
Criação de Arcadia
Reginaldo Vasconce-

los discorrendo sobre 
o projeto de criação da 
“Arcádia Alencarina”, 
adendo da ACLJ, com-
posto inicialmente por 14 
de seus membros titulares 
e um Membro Benemé-
rito, que manifestaram 
disposição e disponibilidade para integrar esse núcleo 
especial, que funcionará – em védica analogia corporal 
– como o estômago, o cérebro e o coração da “entidade 
mãe”, a qual comemorará, em 04 maio de 2023, o seu 
duedenário natalício.

Vepema socorre a Casa
A casa do Ceará em Brasília receber um repasse da 

Vara de Execuções Penais do DF no valor de 37.274, 
06 para aquisição de computadores e impressoras. A 
Comunicação foi feita pelo juiz Gilmar Tadeu Soriano, 
A Casa apresentou projeto à Vepema no inicio do mês 
a Vepema repassou o valor. O resultado será publicado 
no DIODF.

Maria Yeda Linhares
Ednsilob Caminha registrando o lançamento do Livro 

Maria Yedda, Formadora de gente, ocorrido no Rio de 
Janeiro, tributo de Ana Arruda Callado, que foi casada com 
Antônio Callado. Maria Yeeda Keite Linhares (1921-2011) 
marcou presença na edução brasileira. Como historiadora 
educadora,. Esquecida o Ceará mas lembrada pela intelec-
tualidade do Rio de Janeiro.

 Lembrando Rachel 
Maria Amelia Amaral Paladino, secretaria geral da 

Academia luso Brasileira de Letras, fez palestra sobre 
Rachel de Queiroz, de que foi amiga, no Palácio do Catete 
em evento da Academia Cearense de Ciências,Letras e 
Artes, Foi sobre o Memorial de Maria Moura de Rachel 
que foi sucesso na Globo mas que causou grande descon-
forto pessoal a própria Rachel. Concluiu com o clássico o 
poema de Manuel Bandeira dedicado a Rachel.

A Cor da Vida
Recebemos de Agassiz Vasques o seu livro “A Cor da 

Vida”, narrando sua trajetória, desde Mauriti do Ceará ao 
Recife, em Pernambuco, passando pelo Crato do Ceará, 
de frequentou o Seminário São José. Frocando, isto é dei-
xando o seminário, fez Engenharia Agronômica na UFC, 
em Fortaleza, trabalhando como profi ssional na Bahia em 
Pernambuco guarda suas memórias desde o açude de Pedra, 
na Fazenda Canabrava, em Mauriti. Casou com Socorro 
Almeida e tem três fi lhos e dois netos.

Candidato de si mesmo
O senador cearense Eduardo Girão, que se tornou 

fi gura folclórica na CPI da Covid e da Vacina, foi 
para o centro do circo e anunciou sua candidatura a 
presidência da Senado, na sucessão do presidente do 
Senado, senador rodrigo Pacheco. 
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No
Ceará
tudo
é arte
Conheça o Espaço
Cultural Unifor

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.

Visitar o Ceará é conhecer a arte e o artista. Belas 
praias são pinturas; prédios históricos, monumen-
tos; 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:
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Expandimos as fronteiras do 
conhecimento e conquistamos nota 

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

M. Dias Branco adquire Las Acácias, 
do Uruguai, e inicia expansão 

internacional

Empresa adquirida é uma das 
três principais no mercado uru-
guaio de massas secas e conta com 
portfólio diversifi cado.

Líder em massas e biscoitos no 
Brasil e uma das maiores empresas 
globais de alimentação, a M. Dias 
Branco anuncia sua primeira aqui-
sição internacional. A empresa ad-
quirida é a Alimentos Las Acácias, 
focada no mercado de massas, mas 
com portfólio que inclui também 
molhos e mistura para bolos, en-
tre outros itens. Las Acácias está 
entre as três principais marcas do 
Uruguai no mercado de massas.

Fundada em 1952, em Montevi-
déu, pelo empresário Jesús Rega, 
a empresa atualmente é liderada 
pela segunda geração da família. 
O amplo portfólio de massas secas 
é composto por cortes longos e 
curtos com ovos, sêmola de trigo 
duro, integrais e instantâneos, pro-
duzidos em planta própria instala-
da em Montevidéu, onde também 
fi ca o centro de distribuição.

Com sede no Ceará, no Nordes-
te do Brasil, a M. Dias Branco foi 
fundada em 1953 e possui cerca 
de 20 marcas de massas, biscoitos, 
torradas, bolinhos e margarinas. 
Algumas delas, como Isabela 
(massas, biscoitos e torradas), Jas-
mine (snacks saudáveis), Piraquê 
(biscoitos) e Nikito (biscoitos) já 
são exportadas para o Uruguai e 
para mais de 40 países. É uma 
companhia aberta, com ações 

negociadas na bolsa de valores 
brasileira (B3/ Novo Mercado). 

Segundo Gustavo Lopes Theo-
dozio, vice-presidente de Contro-
ladoria, Investimentos e Relações 
com investidores da M. Dias 
Branco, a Alimentos Las Acácias 
foi escolhida para esta primeira 
aquisição internacional em fun-
ção dos atributos da marca e de 
possuir excelente infraestrutura 
produtiva e de distribuição. “A 
aquisição está alinhada com o 
nosso plano estratégico, que pre-
vê a diversifi cação da receita em 
outra moeda. Queremos ampliar 
globalmente a Las Acácias e, 
também, a presença das marcas 
que já distribuímos no Uruguai”, 
explica o executivo.

Com 17 unidades industriais 
instaladas nas regiões Nordeste, 
Norte, Sudeste e Sul do Brasil, 
a M. Dias Branco tem como um 
dos diferenciais a verticalização 
da cadeia do trigo. 

A empresa possui elevada ca-
pacidade de estocagem e sete moi-
nhos próprios, o que será benéfi co 
para a operação da Las Acácias, 
que ganhará escala na compra de 
insumos. “A proximidade com a 
região Sul do Brasil e o ambiente 
de negócios no Uruguai foram 
um importante fator de decisão”, 
fi naliza Fábio Cefaly, diretor de 
Relações com Investidores e No-
vos Negócios da M. Dias Branco. 
Elves Rabelo.
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Saga dos Pereiras
Leituras I

José Wilson Pereira (*)
Colocar a família toda, em dois caminhões e viajar de mu-

dança para um novo e desconhecido destino, foi uma verdadeira 
aventura do senhor José Paulo Pereira, seu Zé Paulo, como 
era conhecido. Isso ocorreu em 1949. Um ano antes, já tinha 
havido um pequeno ensaio, quando seu Zé Paulo, levou sua 
família, também em dois caminhões, do Chorozinho, Ceará, 
para Recife, Pernambuco. 

Seu Zé Paulo, casado com Dona Marizô, (Maria de Lourdes 
Pereira), um comerciante nato, verdadeiro aventureiro, nasceu 
em um sítio em Cascavel, em 03 de junho de 1895. De poucas 
letras, foi alfabetizado em casa e o resto da educação lhe foi 
dada pela experiência de vida. Sabia ler, escrever, com letra bem 
desenhada e bem legível, era exímio em contas de aritmética. 
Sempre viveu de pequenos comércios: bodega, mercearia, 
loja de tecidos - loja de fazenda como chamavam na época -, 
pequeno armazém, padaria, açougue, venda de peles animais, 
farinha, algodão, enfi m, todo tipo de comércio. Depois com-
prou um caminhão, marca Dodge, para fazer fretes. Não sabia 
dirigir. Tinha motorista e ajudante para carregar e descarregar 
as mercadorias. Depois comprou mais um caminhão, esse de 
marca Chevrolet. Foi então que resolveu ir morar em num novo 
eldorado que ouviu falar, de uma próspera cidade em Minas 
Gerais. Sabia que fi cava no vale do Rio Doce, que era muito 
boa para comércio e onde corria muito dinheiro. Não conhecia, 
mas tinha boas informações da cidade chamada Governador 
Valadares, que antes pensava se tratar de uma outra, chamada 
Alto Rio Doce.

Não teve mais dúvidas. Decidiu se mudar, vendeu algumas 
coisas e mandou preparar um caminhão, o Dodge, para a levar a 
família. Mandou colocar bancos de madeira na carroceria e um 
toldo de lona para proteger do sol e da chuva. Um verdadeiro 
“Pau de Arara”.

E assim partiu em dois caminhões. Um levando a família, e 
o outro com coisas para vender, como vassouras de piaçava e 
peles de animais. O percurso de aproximadamente 1.800 km, 
em rodovia não asfaltada, era para ser percorrido em mais ou 
menos uma semana. 

Saíram de Olinda, Pernambuco, no dia 26 de janeiro de 1949 
e só foram chegar ao destino no dia 15 de fevereiro, isto é, 21 
dias depois. Isso mesmo, 21 dias de viagem, com nove fi lhos, 
(a mais velha, Zuleide fi cara em Fortaleza, onde morava e já era 
casada), os outros, William com 23 anos de idade, era uma espé-
cie de “xerife”, e o mais novo, Emilson com 7 anos. Os outros 
eram Zenira, Zaíra, Terezinha, Zuila, Zenilde, Wilson e Paulo.

Saíram logo de manhã cedo, pegaram a estrada, seguiram 
passando por Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, quando tive-
ram que fazer a travessia do Rio São Francisco em balsa, pois a 
ponte que hoje liga as cidades de Petrolina e Juazeiro, na Bahia, 
só iniciaria a construção e 1950 e só seria concluída em 1954. 

Uma novidade, um rio tão largo e com tanta água. Que beleza!
Daí a viagem seguiu mais ou menos normal, com paradas 

para as refeições e para as dormidas, que eram nos caminhões 
ou em redes armadas em árvores ou penduradas nos próprios 
caminhões. Já na Bahia, passaram por Canudos, Euclides da 
Cunha, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista. Aí, a 
coisa se complicou. Em virtude de chuvas intensas a viagem 
não pode prosseguir porque tinham caído barreiras e o tráfego 
estava interrompido. Então a caravana dos Pereiras teve que fi car 
parada, aguardando a liberação da rodovia, por cerca de uma 
semana. Era a época de chuvas fortes, de janeiro a março. Foi 
um sofrimento. A cidade fi ca a 1.000 m acima do nível do mar, 
com temperatura bem abaixo da que estavam acostumados, com 
mínima média de 18º C, nas madrugadas. Ficaram acampados 
na periferia da cidade. Nada de hotel. Não tinha dinheiro para 
tanta despesa. 

(*) José Wilson Pereira, nascido em Aracoiaba e criado em 
Chorozinho, um dos Pereiras da saga, atualmente residente 
em Brasília.

Excelsior, Savanah e Palacetes: 
conheça a história dos prédios históricos na Praça

Hotéis, farmácias e cinemas fazem parte da memória da 
Capital cearense desde o início do século XX.

A Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, existe há 
mais de 150 anos e é considerada popularmente o coração 
da Capital cearense. Além de sua importância histórica, 
seu entorno também possui importantes edifícios que, 
mais ou menos preservados, também ajudam a construir 
a memória da cidade.

Originalmente um campo de areia, a praça foi batizada 
em 1871 numa homenagem ao Boticário Ferreira, prefeito 
responsável pela primeira reforma que deu o formato 
retangular ao local. Desde o fi m do século XIX, ela foi 
ponto de encontro para políticos, boêmios e intelectuais 
cearenses.

A última reforma na praça, responsável por sua confi -
guração atual, ocorreu em 1991. Ao longo das décadas, 
não foi apenas ela que mudou, mas também prédios 
que funcionaram como hotéis, comércios e centros de 
entretenimento.

Praça do Ferreira completa 30 anos com atual estrutura 
arquitetônica; relembre mudanças na história

O turismólogo Gerson Linhares, idealizador do pro-
grama Fortaleza a Pé, destaca a importância dos imóveis 
que remontam ao início do século XX, mas lamenta que 
parte deles esteja desativada ou tenha sido desfi gurada 
para receber negócios modernos.

Ele também considera que a Praça nunca deixou de ser 
movimentada, mas vem sofrendo com o abandono nas 
últimas décadas e sediando o “problema social gritante” 
do aumento da população em situação de rua.

Falta vontade do poder público e do empresariado local. 
Se a praça for limpa e organizada, com certeza vai atrair 
mais gente. Acredito muito em ocupar a praça porque 
ela poderia ter mais atividades culturais, sobretudo no 
período noturno. Infelizmente, o turista que chega hoje 
não sai com esse referencial.

Gerson Linhares
Pesquisador e turismólogo
Entre as sugestões de requalifi cação para os antigos 

prédios, ele sugere espaços culturais, museus temáticos, 
restaurantes panorâmicos e unidades habitacionais.

Confi ra, abaixo, uma lista de antigos edifícios que 
circundam a Praça do Ferreira:

Farmácia Oswaldo Cruz
Fundada em 1934, é 

a primeira farmácia de 
manipulação do Ceará 
e foi tombada como Pa-
trimônio Histórico de 
Fortaleza.

Construída no estilo 
eclético, pertencia à fi rma 
Hortêncio Mota & Cia. 
Mesmo passando por outros donos nas décadas seguintes, 
mantém até hoje sua caracterização original.

Cineteatro São Luiz
O Cineteatro São Luiz 

foi inaugurado em 26 de 
março de 1958 - 20 anos 
após o início da constru-
ção -, exibindo o filme 
“Anastácia, uma princesa 
esquecida”, do ucraniano 
Anatole Litvak. Por déca-
das, foi um dos principais 
espaços de entretenimento da cidade.

Em 1991, também foi tombado pelo Governo do 
Ceará. Após ser adquirido pelo Estado, foi reinaugurado 
em 2014. Conta atualmente com 1.050 lugares. Para o 
turismólogo Gerson Linhares, deve ser a edifi cação “mais 
preservada” da área. 

Hotel Excelsior
Hospedagem para fi -

guras famosas como a 
aviadora Amélia Earhart, 
o cineasta Orson Welles e 
os ex-presidentes Jusceli-
no Kubitschek e Getúlio 
Vargas, o Hotel Excelsior 
foi o edifício mais alto de 
Fortaleza à época de sua 
construção, entre 1928 e 1931, quando foi inaugurado. 

No local do prédio, fi cava o casarão do comendador 
português José Antônio Machado, erguido em 1825 com 
mão de obra de presos da cadeia pública. Era o único da 
cidade a ter três pavimentos naquele período e abrigou 
tanto o Hotel Central como o Café Riché, até ser vendido.

O Excelsior é considerado o primeiro “arranha-céu” de 
Fortaleza, embora tenha sete andares e um terraço - onde 
a vista privilegiada atraía gente ao American Bar, cenário 
de recepções de festas da alta sociedade. 

De estilo eclético, foi erigido e decorado com materiais 
importados da Europa. No térreo, funcionava a entrada 
com elevadores, lojas e comércios. No primeiro andar, 
restaurante, barbearia, cozinha, adega e depósito de uten-
sílios. Do segundo ao sexto, os apartamentos.

Pertenceu ao comerciante Plácido de Carvalho e à sua 
esposa, a italiana Pierina Rossi. Eles moravam no Castelo 
do Outeiro (onde hoje fi ca a Praça Luíza Távora), mas 
decidiram se mudar para o Excelsior quando Plácido fi cou 
doente, em 1933. Dois anos depois, ele faleceu.

O hotel funcionou durante 33 anos, até encerrar suas 
atividades em 1964. Hoje, é ponto conhecido pelo Natal 
de Luz do Ceará, espetáculo em que um coral de crianças 
canta hinos de Natal a partir das janelas, além de abrigar 
o consulado da Hungria.

Hotel Savanah
Inaugurado em abril de 

1964, ano em que o Excel-
sior fechou, o Hotel Sava-
nah foi instalado com dez 
suítes e 128 apartamentos, 
distribuídos em 13 anda-
res. Era considerado um 
dos melhores de Fortaleza.

Apesar do sucesso, o negócio sofreu com a alteração 
das atividades de lazer e turismo para a orla, sobretudo 
a Avenida Beira-Mar, na década de 1980. Encerrou as 
atividades em 1992, quando a gerência informou ao Di-
ário do Nordeste que operava com 28% de ocupação - o 
ideal para a manutenção seria de 40%.

Em 2016, o prédio do hotel foi adaptado como sede de 
uma faculdade. No térreo, também funciona uma loja de 
eletrodomésticos. Hoje, os andares altos estão para aluguel.

Antigamente, no lugar do hotel, funcionava a Casa 
Albano, aberta em 1952 por José Francisco e Manuel da 
Silva Albano. Vendia produtos como miudezas, tecidos, 
vinhos e uísques, além de sediar o consulado da Alemanha. 

Como ocupava todo o quarteirão, foi demolida em 
duas etapas. Uma deu origem ao Edifício Sul América 
(veja mais abaixo) e, a outra, ao Edifício Jereissati, que 
abrigou o Savanah.

Farmácia Oswaldo Cruz - Atualmente, 
a drogaria mantém quase todos os traços 

originais preservados.

Cineteatro São luiz - Cineteatro completa 64 
anos em 2022.Foto: Kid Júnior

Hotel Excelsior foi o prédio mais alto da cidade 
à época se sua construção. Foto: Kid Júnior

Hoje desativado, Hotel Savanah funcionou 
por 28 anos e foi considerado um dos melho-

res da cidade. Foto: Cid Barbosa
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Leituras II

Wilson Ibiapina (*)

O professor maranhense Luís Carlos Gomes, que 
tinha entre seus alunos na Universidade de Brasília os 
físicos Rodger Rogério, Flávio Torres, Josué, Dedé 
Evangelista e sua mulher Mazé, gostava de dizer 
que o mundo estava sendo invadido por marcianos 
e cearenses. Brincadeira à parte, estamos mesmo 
espalhados em tudo quanto é país. Aqui no Brasil, por 
exemplo,quem acha que São Paulo está abarrotado de 
cearenses não conhece o Acre. O deslocamento para 
o cantinho do Brasil, que faz divisa com o Amazonas, 
Rondônia, Bolívia e Peru, começou bem antes, no 
século dezoito. O historiador Arruda Furtado diz que 
foram três as causas determinantes das migrações 
encaminhadas para o Acre. A primeira, provocada 
pela seca. A segunda, a atração do eldorado amazô-
nico e a terceira, o espírito aventureiro do cearense. 
Naquela ocasião, Fortaleza recebeu mais de 100 mil 
migrantes, chamados de retirantes, número que qua-
druplicou a população da cidade, na época de 25 mil 
pessoas. Muitos conseguiram viajar para o Amazonas 
O escritor Artur Reis registrou que “Em março de 
1879 já tinham entrado em Manaus mais de seis mil 
retirantes cearenses. José Carvalho de Souza, que 
nasceu na serra da Meruoca, que viveu mais de 130 
anos, foi o cearense mais velho a habitar o Acre.. O 
território boliviano virou brasileiro depois que foi 
invadido por seringueiros em busca de mais espaço 
para extrair látex. A mão de obra necessária para a 
expansão da fronteira e o consequente aumento das 
produção foi fornecida pelos cearenses que fugiam 
da seca e se alistavam como soldados da borracha. A 
primeira insurreição acriana foi em 1899. Liderados 
pelo cearense José de Carvalho, homens armados 
obrigaram o delegado boliviano Moisés Santivanez 
a deixar o Acre, sem precisarem dar um tiro.

 Depois de duas outras revoltas apareceu o gaúcho 
Plácido de Castro. Na época com apenas 27 anos de 
idade, liderou uma forte revolução, vencendo as tro-
pas bolivianas, e proclamando, pela terceira e última 
vez, o território independente do Acre.

O território do Acre, que depois virou estado da 
federação, continua habitado por cearenses e seus 
descendentes. Desse novo pedaço do Brasil saíram 
pessoas importantes que se destacaram nacionalmen-
te. Entre eles o jornalista Armando Nogueira, o poeta 
Thiago de Melo, o médico Adib Jatene, o coronel 
Jarbas Passarinho e o ambientalista Chico Mendes. 
Há pouco tempo, o cineasta Pedro Jorge de Castro 
foi a Xapuri fazer uma palestra. Num restaurante, o 
garçom puxou conversa:

- O Sr é de onde mesmo?
- Sou do Ceará, respondeu o cineasta. E o garçom 

encerrou a conversa: - Ah, pensei que fosse de fora.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista, escritor 
repórter e editor de radio e televisão, diretor de 
jornal, em Brasília, membro da Academia Cearen-
se de Letras e Jornalismo,

Um pedaço do Ceará
Casa do Ceará promoveu chá benefi cente e arrecadou 

alimentos e brinquedos para famílias carentes

Foi com espírito de generosidade e solidariedade 
que em 11.de novembro, a Casa do Ceará realizou 
chá beneficente, com o objetivo de arrecadar ali-
mentos e brinquedos que serão distribuídos com 
as famílias carentes assistidas pela instituição, em 
ação que se inclui no vasto programa de assistência 
social da entidade.

O evento foi realizado somente com a participação de 
mulheres. Para recepcionar as convidadas, foi servido 
um coquetel na pinacoteca Álvaro Lins Cavalcante da 
instituição. A programação contou com música, poemas, 
atividades de entretenimento e muito bate-papo.

O evento foi organizado pela superintendente da 
Casa, Antônia Guimarães. e pelas associadas Andreia 
Carusa e Marili Rodrigues, esposas do presidente e do 
diretor de Assuntos Jurídicos da Casa, José Sampaio de 

Algumas arrecadações do evento Algumas mulheres presentes no chá Ivete Simonette, Patrícia Magalhães
 e Márcia Magalhães

Andreia Carusa, Marili Rodrigues, Antônia 
Guimarães, Ilda Pelis e Ivete Simonette.

Organizadoras do chá e convidadas Delza Gomes, Dulcineia Gomes
 e Cleuza Mariano

Lacerda Junior e João Rodrigues Neto, e contou com a 
colaboração das funcionárias Ivete Simonette, Brena Fa-
rias, Eloísa Marques, Dalva Andrade, Maria Darcimar, 
Maria Rosângela e Adriana Maria, Francilene Medeiros.

Marcaram presença no evento: Alvanira Sá, Ana 
Magalhães, Andreia Carusa, Antônia Rita, Antônia 
Guimarães, Aparecida Vieira, Cleuza Mariano, Cristia-
ne Sampaio, Regina Martins, Dulcineia Gomes, Delza 
Gomes, Daniele Fachini, Eloisa Marques, Elisabete Fer-
reira, Fátima Liduina, Ivete Simonette, Ilda Pelis, Iêda 
Borges, Janaina Torreão, Karen Rodrigues, Luciana, 
Leana Camelo, Lindinalva Maria, Marcia Magalhães, 
Marília Espindola, Maria Rosângela, Maria Julia, Marili 
Rodrigues, Maria Alvina, Maria Godoi, Márcia Maga-
lhães, Marize Machado, Patrícia Magalhães, Terezinha 
Espíndola e Tânia Simonette. 

O ex governador e senador eleito pelo PT do Ceará, 
Camilo Santana, é o ministro da Educação do governo 
do Presidente Lula. O critério foi político e o PT do Ce-
ará que deu votos para a eleição 
do Presidente não poderia fi car 
fora do Ministério. A governadora 
Izolda Cela esteve cotada para o 
Ministério enquanto o deputado 
José Guimarães chegou a ser 
apontado como um dos ministros 
da Presidência da Republica. Co-
ordenação Politica ou Secretaria 
Geral. Camilo teria relutado, no 
principio, mas acabou aceitando.

Uma das razões pelas quais 
Camilo aceitou o cago foi o reconhecimento que as 
ações educacionais do Ceará tem se destacado, com 
três universidades estaduais, em Fortaleza, Crato e 
Sobral, um ensino médio e um ensino fundamental 
bem administrado e com expressivos resultados nos 

indicadores do MEC.
A governadora Izolda Cela, ao termino do seu manda-

to, irá se juntar em Brasília, ao senador Camilo Santana, 
não como Secretária Executiva, 
mas como Secretária Nacional 
do Ensino Básico, já que são 
reconhecidos seus méritos na 
educação fundamenta e básico, 
desde quando foi secretara de 
educação municipal de Sobral 
ainda por ter trabalhado com o 
senador Cid Gomes, quando foi 
ministro da Educação.

Camilo Santana se juntará ao 
seleto grupo de cearenses que 

foi ministro de Estado, como Juarez Távora, Virgílio 
Távora, Martins Rodrigues, Juracy Magalhães, Paes de 
Andrade, Expedito Machado da Ponte, Vicente Fialho, 
Eunício Oliveira, Ciro Gomes, Cid Gomes, Paulo Lus-
tosa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Camilo Santana é o Ceará 
no Ministério de Lula
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Leituras III
Duas ideias estão fazendo falta

Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
Há algum tempo ocorreu o trágico falecimento do Dr. Ulysses 

Guimarães (12.10.1992). Pouco vem sendo lembrado. Lamen-
tavelmente, nós, brasileiros, temos memória curta. Quantas 
biografi as ilustres fazem-se apenas das circunstâncias. Ante Ulys-
ses, carece de importância o ministro da Indústria e Comércio, 
deputado, presidente da Constituinte, presidente da República ou 
qualquer outro galardão da glória e do poder. O perfi l de Ulysses 
Guimarães é o perfi l do Brasil das liberdades. Sempre defendeu 
um Brasil rico, com justiça. A integridade pessoal, a coerência 
política, a coragem cívica e a obstinada tenacidade na construção 
de uma nação maior são os elementos de que se utilizou para 
compor, aos olhos dos brasileiros, a fi gura do gigante que se 
alteia sobre os outeiros da Pátria e projeta esperança no futuro. 
Lembro-me do Dr. Ulysses nos anos de 1984 e 1985, dando 
continuidade ao trabalho sério, com desprendimento e espírito 
público; de redemocratização do Brasil. Naquela época tinha a 
honra de governar o Estado do Ceará e participava de reuniões ao 
lado de Tancredo Neves, Aureliano Chaves, Ulysses Guimarães, 
Franco Montoro e tantos outros políticos que representavam o 
desejo e a esperança da população brasileira. Ulysses e Aureliano 
eram os dois principais articuladores do movimento pacífi co que 
originou a Aliança Democrática, garantindo a eleição do inesque-
cível Tancredo Neves para presidente da República. Há, porém, 
um instante ainda mais alto, o gesto é triunfante: a Constituição 
cidadã erguida, em 1988, no Plenário da Câmara dos Deputa-
dos. Eis pois Ulysses Guimarães: já História. É um monumento 
vivo entre nós, não do passado, das coisas já feitas. É, antes, a 
vanguarda de nossos sonhos do Brasil maior e democrático, que 
temos de construir. Não poderemos nunca deixar de homenagear e 
lembrar, em razão de suas ideias e do seu elevado espírito público, 
o maior líder brasileiro da segunda metade do século XX. Nossos 
jovens precisam conhecer a verdadeira história contemporânea 
do Brasil. Ulysses sempre defendeu a democracia, a justiça, a 
liberdade, bem como os valores éticos e morais da sociedade 
brasileira, baseados nos ensinamentos cristãos. P.S- Segundo 
Ulysses Guimarães: “A voz do povo é a voz de Deus. Com Deus 
e com o povo venceremos, a serviço da Pátria, e o nome político 
da Pátria será uma Constituição”. 

Democracia
Democracia é o governo em que o povo exerce a soberania, es-

tando comprometido com a justiça e a liberdade. As manifestações 
democráticas não devem ser eventuais, mas permanentes. Assim, 
não signifi ca apenas votar nas eleições. Trata-se, na verdade, de um 
sistema bem mais amplo, envolvendo a independência e harmonia 
dos poderes constituídos. Ademais, a participação popular, a recusa 
ao fanatismo, a eliminação da corrupção, a defesa das minorias e da 
pluralidade, a não concordância com a busca do poder pelo poder 
e com casuísmos aéticos, a não utilização de práticas fi siológicas 
para conquistar uma falsa governabilidade, bem como a procura 
de um desenvolvimento justo e sustentável e o respeito aos dispo-
sitivos constitucionais são atitudes fundamentais para o sucesso do 
processo democrático. As condutas mencionadas permitem que seja 
alcançado um verdadeiro regime, consolidado e permanente, e não 
uma democracia fraca e efêmera, afastada dos princípios morais. O 
Estado Democrático de Direito necessita que governantes e gover-
nados assumam comportamentos compatíveis com a liberdade, a 
responsabilidade social, a justiça e a não concessão de privilégios. 
Por sua vez, os desvios de conduta e de objetivos em sistemas 
democráticos podem se ampliar quando as ações tendenciosas de 
“marketing” político, visando o poder de qualquer maneira, subs-
tituírem, principalmente os planos estratégicos de governo. Ética e 
governabilidade devem caminhar juntas, buscando uma sociedade 
politicamente aberta, soberana, desenvolvida e justa. Conforme 
disse Winston Churchill: “Ninguém pretende que a democracia 
seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a 
pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido 
experimentadas de tempos em tempos”. 

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

Piratas na Barra do Ceará? Entenda confrontos 
no litoral de Fortaleza ocorridos há mais 

Presença de estrangeiros no mar do Ceará contrariava 
os interesses econômicos de colonizadores portugueses

Tapa-olho, bandeira de caveira e papagaio no ombro 
formam o imaginário popular sobre piratas, muito por cau-
sa de peças da cultura pop, como livros, fi lmes e desenhos 
animados. Mas os piratas da vida real, inclusive aqueles 
que atuaram no litoral do Ceará no início do século XVII, 
tinham uma imagem bem menos fascinante.

Embarcações francesas e holandesas que desbravaram 
zonas próximas da zona equatorial das Américas, algumas 
vezes, visitavam a costa do atual 
estado do Ceará, durante os sécu-
los XVI e XVII. 

Tripulantes desses navios vi-
nham à costa à procura de pro-
dutos como pedras preciosas e 
especiarias e, para isso, entravam 
em contato os indígenas. As infor-
mações são do artigo “Bem-vindo 
ao Mucuripe”, escrito pelo bacha-
rel e licenciado em Geografi a pela 
Universidade Estadual do Ceará 
(Uece), Jônatas Gomes.

Indígenas e europeus realiza-
vam comércio de escambo, tro-
cando produtos nativos (madeiras, 
animais exóticos e algodão, por 
exemplo) por “produtos do Velho 
Mundo” (manufaturas, ferramen-
tas de metal e outros).

No entanto, essa relação ex-
tra-ofi cial interferia diretamente 
nos planos de Portugal, que havia 
reclamado as terras corresponden-
tes ao atual estado do Ceará como 
parte de seu território colonial 
mediante o tratado de Tordesilhas.

Assim, a Coroa portuguesa qualifi cou o comércio de 
franceses e holandeses como “pirataria e saqueamento” 
das reservas de suas colônias e, assim, iniciou esforços 
para reprimi-lo.

Em relação aos piratas, na verdade essa é uma ideia 
antiga. Eles eram comerciantes da França ou Holanda 
que aportavam no Mucuripe e em outros portos naturais 
do Ceará para comercializar produtos da terra.

Jônatas Gomes
Geógrafo
Conforme o pesquisador, em entrevista ao Diário do 

Nordeste, como a presença portuguesa no Ceará ainda 
era insípida no decorrer do século XVI e início do XVII, 
a costa cearense recebia muitas visitas dessas duas nacio-
nalidades. Em sua maior parte, amistosas.

“A violência vai se instalar no Ceará quando os portu-
gueses tomam o forte dos Reis Magos e quando tem início 
a bandeira de Pero Coelho”, detalha Jônatas.

A construção mencionada por ele foi construída em 
Natal, no Rio Grande do Norte, em 1598. Em 1633, a 
fortaleza foi invadida pelos holandeses. Anos mais tarde, 
os portugueses conseguiram retomar a cidade e o forte, de 
acordo com o Memorial Legislativo de Natal.

Já a bandeira de Pero Coelho de Sousa, tida como o 
marco de colonização do Ceará, começou em 1603. A 
capitania do Siará havia sido cedida pelo rei D. João III 
ao português Antônio Cardoso de Barros, em 1535, mas 
a região formada por Rio Grande, Ceará e Maranhão não 
lhe despertou interesse. 

Lutas Por Décadas
Na expedição, Pero Coelho se instalou às margens do rio 

Pirangi (atualmente Barra do Ceará) e construiu o Forte de 
São Tiago. Por três anos, a expedição observou o comércio 
“ilegal” de algodão, pimenta malagueta, papagaios, bugios, 
saguis e madeira.

O local acabou sendo destruído por “piratas” franceses. 
Após seguir campanha, no rio Jaguaribe, Pero ergueu o 
Forte de São Lourenço. Mas, em 1607, uma seca assolou 
a região e o colonizador decidiu abandonar a capitania.

Após anos em que Portugal viu crescer a infl uência 
francesa no Nordeste, em 1612, foi a vez da chegada do 

português Martim Soares Moreno, 
considerado o fundador do Ceará. 
Ele também se instalou na Barra 
do Ceará, criando o Forte de São 
Sebastião. 

Essa nova tentativa de coloni-
zação teve como obstáculos a opo-
sição das tribos indígenas e mais 
invasões de piratas europeus, aos 
quais ele reprimia violentamente, 
como narram escritos seus recu-
perados pelo historiador Raimundo 
Girão:

Ali no dito ano (1612), degolei 
mais de duzentos franceses e fl a-
mengos piratas e lhe tomei 3 em-
barcações, donde uma delas veio a 
Sua Majestade a esta Cidade toda 
a proa e papa douradas.

No ano seguinte, Martim é orde-
nado a descobrir e conquistar áreas 
do Maranhão.

Uma das principais investidas 
francesas documentadas contra o 
domínio português no Ceará ocor-
reu em junho de 1614. Soldados 
de um navio sob o comando de 

Du Prat desembarcam no Mucuripe para tomar o forte do 
Siará. Porém, os combatentes foram reprimidos graças à 
articulação do padre Baltazar João Correia.

Em outubro de 1637, a região foi invadida por holande-
ses liderados por Joris Garstman a mando de Maurício de 
Nassau, que tomaram o Forte de São Sebastião. Segundo 
artigos do Instituto do Ceará, o objetivo era explorar as 
salinas da área. Porém, essa expedição também foi des-
truída por 

Os holandeses retornaram em 1649, numa empreitada 
de Matias Beck - desta vez, buscando minas de ouro e 
prata. O grupo se fi xou próximo ao riacho Pajéu, onde 
construíram o Forte Schoonenborch. 

Em 1654, com a derrota dos holandeses em Pernam-
buco, o local foi tomado por portugueses e renomeado de 
Forte de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 

Em seu entorno, se desenvolveu a segunda vila do Ce-
ará: a vila do Forte ou Fortaleza. A primeira reconhecida 
foi a vila de Aquiraz. Em 1726, a vila de Fortaleza passou 
a ser ofi cialmente a capital do Ceará.

Hoje, resquícios do antigo Forte podem ser visitados 
no sítio histórico do Comando da 10ª Região Militar do 
Exército Brasileiro, no Centro da cidade. O passeio é 
gratuito, de segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e de 13h 
às 16h; e aos sábados, domingos e feriados, de 9h às 12h.

Apesar da derrocada inicial, ataques de piratas franceses 
ainda são registrados em documentos e cartas referentes à 
Capitania do Ceará nos anos de 1799 e 1800, disponíveis 
no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.

Escrito por Nícolas Paulino, nicolas.paulino@svm.
com.

: Ilustração do Forte de São Sebastião, construído na Barra do 
Ceará em 1612. Foto: Arquivo Nirez

Antigo Forte de Schoonenborch, em cujo entorno se desenvolveu a 
vila e depois a cidade de Fortaleza. Foto: Arquivo Nirez
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Leituras IV
Os cem anos de solidão no Ceará, de 1799 a 1899

Por JB Serra e Gurgel (*)
Os nossos historiadores dão muita importância aos fundadores 

do Ceará: Pero Coelho e Martim Soares Moreno cada qual com 
seu valor e mérito, diante das enormes difi culdades encontradas 
para tornar o Ceará habitável, como hoje somos com quase 10 
milhões de cearenses;

 Pouco fi zeram o que nos levou a sermos incorporados pri-
meiro pela capitania do Maranhão e depois pela capitania de 
Pernambuco que nada acrescentaram. Nada levaram pois nada 
se tinha por aqui. Também nada fi zeram para se tivesse alguma 
coisa. 

Não tínhamos pastos para bois, terras para cana de açúcar ou 
café, nem minérios. Não dispúnhamos de uma massa escrava. 
Índios e portugueses juntos e misturados tentavam sobreviver 
quando chovia. 

O Ceará se tornou independente em 1799, quando o ideal da 
independência do Brasil irradiava progressivamente.

Em 1799, O primeiro governador do Ceará autônomo foi o 
chefe de esquadra Bernardo Manoel de Vasconcelos l Assinou 
o livro de posse, só.

Depois da independência, começamos a aparecer no cenário 
nacional ano atrás do outro até 1822,, com uma brigalhada in-
fernal, na disputa do poder pelo poder. Perdemos mais 20 anos.

Em 1822, no pós independência, assumiu o primeiro governo 
provisório chefi ado pelo capitão José Pereira Filgueiras.

Em 1822, o Brasil mandou 36 deputados brasileiros para 
Lisboa. No bolo, foram alguns cearenses: padre Antônio José 
Moreira, José Inácio Gomes Parente, Manoel do Nascimento 
Castro e Silva, padre Manoel Felipe Gonçalves e Pedro José da 
Costa Barros. Inácio Parente desistiu antes da posse e foi subs-
tituído pelo padre José Martiniano Pereira de Alencar, fi lho de 
Barbara de Alencar, irmão de Tristão Gonçalves e de Carlos José 
dos Santos, que participaram da Confederação do Equador, pai 
de José de Alencar, o escritor maior de nossa terra e seu irmão 
Leonel Alencar, diplomata.

O que fi zeram em Lisboa pouco se sabe,mas. não deve 
ter sido muita coisa.

Em 1823, dom Pedro I convocou a Assembleia Constituin-
te com ideário de Constituição que queria um texto á sua altura 
e nela envolveu 19 padres, 22 desembargadores 2 bacharéis, 
sete militares. E os três irmãos Bonifácio de Andrada. Na 
assembleia, destacavam –se as bancadas de São Paulo Minas 
Geras, Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro, não a cidade, 
mas a velha Província do outro lado da baia.

Na bancada cearense estavam o padre José Martiniano 
de Pereira de Alencar, Pedro José da Costa Barros, padre 
Manoel Ribeiro Bessa Holanda Cavalcanti, José Mariano 
Cavalcanti de Albuquerque  padre Manuel Pacheco Pimentel, 
João Antônio Rodrigues de Carvalho e padre José Joaquim 
Xavier Sobreira, 

A Constituinte fez o que dom Pedro não queria e acabou,
Em 1823, assumiu o segundo governo provisório do Ceará 

chefi ado padre Francisco Pinheiro Landim. Se o primeiro ao 
fez nada, o segundo nada fez.

Em 1824, eclodiu o Confederação do Equador no Recife, 
inicialmente contra a dissolução da Constituinte por dom 
Pedro e pretendia declarar a libertação do Nordeste tendo 
Recife como Capital. Grupos emergiram no Ceará em apoio, 
no Crato, Icó, Aracati e Quixeramobim. Mas não empolgaram 
e acabaram sendo presos.

Em 1824, o Ceará passou a ser Província e o tenente 
coronel de engenheiro Pedro José da costa Barros, nascido 
em Aracati, tomou posse como 1º presidente frente em que 
estavam o  padre Francisco Pinheiro Landim, Tristão Gon-
çalves de Alencar Araripe, padre Vicente Miguel Antônio 
da Rocha Lima e Joaquim Felício Pinto de Almeida Castro. 

O Em 1824, dom Pedro I outorgou nova Constituição em 
25 de março, quatro anos ais tarde, que viria a ser data magna 
do Ceará, pela libertação dos Escravos e coube ao deputado 
Pedro José da Costa barros e apresentar indicação para que 

o 7 setembro fosse considerado dia de festa nacional, como 
aniversario da Independência do Brasil. Os 100 anos foram bem 
comemorados. Os 200 anos, não, passamos batidos.

Os senadores eram escolhidos pelo Imperador em lista trípli-
ce, com mandato vitalício, e renda anual de mais de cem mil reis, 

Em sua primeira composição o senado tinha 50 membros, 25 
da nobreza, nove juízes, sete clérigos quatro do Exército, dois 
médicos, um advogado e quatro latifundiários.

 Os primeiros senadores do Ceará foram Pedro José da Costa 
Barros, primeiro presidente da Província, João Carlos Augusto 
d’Oyenhausen-Gravenburg, natural de Lisboa. João Antônio 
Rodrigues de Carvalho, antigo ouvidor da câmara do ceara e 
padre Domingo da Mota Teixeira mais tarde substituído por 
João Vieira de Carvalho.

De 1799 até 1899, foram cem anos de solidão, o século XIX. 
e varias gerações desapareceram nas trevas. O Ceará teve mais 
de 100 presidentes, sendo que em 1884 ofi cialmente se chegara 
a 47º nomeado por carta imperial de 21 de maio. Os outros 53 
brotaram do solo das pendengas políticas locais. Os presidentes 
entravam por uma porta e saiam pela outra. Sem que nada de 
útil se acrescentasse a nosso desenvolvimento politico, social e 
econômico, uma pasmaceira só. A lista destes fi gurões está na 
Cronografi a do Ceará Social, Política e Legislativa de Osmar 
Maia Diogenes. Não há uma linha sobe o que fi zeram ou dei-
xaram de fazer. No século XX, demos as luzes de Paulo Afonso 
com Delmiro Gouvea, mas caminhamos devagar despertamos 
depois da metade do século.

Dolorosa a conclusão que 100 anos depois de fi carmos livres 
de Pernambuco,e m 1899, continuávamos parados, no tempo 
e no espaço, aprisionados por nós mesmos, sem saída para o 
futuro. Pode não ser uma boa conclusão,mas é uma constatação, 
Virem pelo avesso e vejam se encontram alguma coisa. 

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor, da 
Academia Cearense de Ciências letras e Artes do Rio de Janeiro: 

A Casa do Ceará foi eleita para o Conselho dos Direitos do Idoso do DF
A Casa do Ceará foi eleita para o Conselho dos Direitos 

do Idoso do Distrito Federal, CDI/DF junto com represen-
tantes de outras entidades da sociedade civil, que signifi ca 
o reconhecimento de trabalho iniciado há muitos anos, 
quando foi implantada a Pousada Crisantho Moreira da 
Rocha, um dos fundadores da Casa, que se tornou principal 
instrumento de assistência social e assegurando a qualidade 
de entidade fi lantrópica.

A eleição se deu na Assembleia Geral A Casa do Ceará 
concorreu a uma vaga no mencionado Conselho, com 
mandato de dois anos. E foi eleita pelos demais represen-
tantes. Casa do Ceará será representada pelos Diretores 
Maria Djanira Gonçalves (Aurora)e José Aldemir Holanda, 
(Baixio) na qualidade de titular e suplente, pela ordem, 
sendo ela diretora de Assistência Social e ele, diretor de 
Planejamento. 

O ano de 2022 foi particularmente importante para a 
Casa que enfrentou durante décadas muitas difi culdades 
para manter o seu caráter fi lantrópico, dadas as difi culda-
des operacionais de manter, com dignidade e qualidade, o 
programa estabelecido para as entidades de longa perma-
nência dos idosos, UOI Convenio assinado como Governo 
do Distrito Federal assegurou defi nitivamente os recursos 
para assistência a 20 idosos, nos próximos cinco anos,

A Casa iniciou o acolhimento aos idosos, inicialmente 
cearenses, mediante parceria com as famílias que contribu-
íam como podiam. Isto levou a instituição a drenar recursos 
dos associados, doadores e benfeitores e de colocar toda 
a sua estrutura para fazer recursos par manutenção dos 
idosos, com elevado padrão de atendimento. Passou a 
admitir não cearenses, melhorar as instalações, serviços e 

profi ssionais, o gerou expectativas de demanda e reconhe-
cimento.Mesmo assim, superou as difi culdades surgidas.

 Entidades eleitas.
Entidades da Sociedade Civil Organizada Eleitas para 

compor o CDI/DF, NA GESTÃO 2022-2024, conforme 
Edital de Convocação nº 01, de 16 de setembro de 2022

1. Instituições de Defesa de Direitos do Idoso (1 vaga):
Ordem dos Advogados do Brasil/Seção-DF (OAB/DF).
2. Instituições de Ensino Superior com Programa de 

Atendimento ao Idoso (1 vaga): 
Universidade Católica de Brasília (UCB/DF). 
3. Associações de Idoso (1 vaga):
Associação Brasileira do Cidadão Sênior (ABRACS). 
4. Centros de Convivência de Idosos (1vaga):
Obra Social Santa Isabel (OSSI/Brasília).
5. Organizações de Caráter Técnico Científico (2 

vagas):
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/Se-

ção-DF (SBGG/DF).
Instituto Brasileiro de Direito de Família/Seção-DF 

(IBDFAM/DF).
6. Instituições de Longa Permanência para Idosos (2 

vagas):
Casa do Ceará em Brasília.
Associação São Vicente de Paulo BH Centro Comuni-

tário do Idoso Luísa de Marillac.
O que fazem os conselhos
Os Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa garantem 

o atendimento qualifi cado das demandas por proteção e 
promoção dos direitos da pessoa idosa nos municípios e 
nas unidades federativas.

São instrumentos da O que a Secretaria Nacional de 
Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos.

Os conselhos foram equipados com um veículo 0km; 
três computadores; três webcams; um projetor de imagem; 
um televisor; uma impressora; uma caixa acústica; e um 
bebedouro.

Segundo dados da Sedes, no DF, são 756 idosos vin-
culados às unidades do Centro de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (CCFV) de execução direta e 500 
cobertos pelas entidades parceiras da pasta na prestação do 
serviço. O CCFV funciona como local de socialização e 
convivência comunitária, onde as pessoas assistidas saem 
do isolamento, conversam, resgatam vínculos familiares, 
têm atendimento socioassistencial e ainda participam de 
ofi cinas que resgatam a autoestima.   

Maria Djanira Gonçalves José Aldemir Holanda
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Da esquerda para a direita, a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira; o desem-
bargador Cid Marconi; a empresária Paula Queiroz Frota; o cartunista Mino Castelo 

Branco; o Presidente do Conselho Administrativo do Grupo Edson Queiroz, Igor 
Queiroz Barroso; o empresário Ricardo Cavalcante; o médico Darival Bringel; e o 

vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista. Foto: Fabiane de Paula

Troféu Sereia de Ouro 2022 homenageou quatro 
personalidades em solenidade no Theatro José 

A comenda do Sistema Verdes Mares, integrante do 
Grupo Edson Queiroz, foi entregue em 04.11 ao de-
sembargador Cid Marconi, ao médico Darival Bringel, 
ao cartunista Mino Castelo Branco e ao empresário 
Ricardo Cavalcante.

Noite ilustre para o talento cearense. No dia 4, o 
Theatro José de Alencar foi palco da 50ª edição do 
Troféu Sereia de Ouro. O desembargador Cid Marconi, 
o médico Darival Bringel, o cartunista Mino Castelo 
Branco e o empresário Ricardo Cavalcante são os no-
vos agraciados com a comenda. Agora, eles integram 
o rol de 200 prestigiados com o prêmio do Sistema 
Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz. 

Após o período turbulento da pandemia de Co-
vid-19, a cerimônia voltou a acontecer de forma 
presencial, reunindo personalidades de nossa terra. É, 
portanto, um ano especial da homenagem idealizada 
pelo chanceler Edson Queiroz e dona Yolanda Queiroz 
em 1971. O pioneirismo torna a honraria a mais antiga 
e cobiçada do Ceará, sinônimo de valoroso prestígio 
e alcance.

Não à toa, o objetivo do Troféu é encarado como 
missão: reverenciar quem se destacou em diferentes se-
tores de atuação, contribuindo para o desenvolvimento 
do Ceará, do Brasil e do mundo. Um esmerado dever 
institucional capaz de distinguir e divulgar a jornada 
de pessoas notabilizadas pelo incansável esforço 
individual e superação de limites. São exemplos de 
conduta, inspiradores de novas 

São também continuadores de trajetórias com 
capacidade de prover ao Estado ainda mais feitos 
e conquistas. A comenda torna-se, portanto, tanto 
condecoração quanto estímulo. Ao mesmo tempo 
que reconhece a dedicação do fazer criativo e laboral, 
igualmente pavimenta novas estradas, deixando com 
que a vontade de ir além possa se tornar realidade e 
direção para os que resguardam o prêmio.

A desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira en-
tregou o Troféu ao desembargador Cid Marconi; o 
vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, ao médico 
Darival Bringel; a empresária Paula Queiroz Frota 
ao cartunista Mino Castelo Branco; e o Presidente do 
Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, 
Igor Queiroz Barroso, ao empresário Ricardo Caval-
cante. Especialmente para a solenidade, uma orquestra 
foi formada por músicos da Orquestra da Unifor.

Igor Queiroz Barroso enfatizou no discurso as 
particularidades do ofício de cada homenageado e o 
compromisso do Grupo Edson Queiroz e do Sistema 
Verdes Mares em fazer um conteúdo útil à sociedade 
por meio de um jornalismo profi ssional e plural.

“[Temos] o compromisso de tornar o Ceará e o 
Nordeste vistos com admiração por todo o país, como 
assim prognosticou Edson Queiroz na fundação do 
SVM há cinco décadas. Visão que permanece sendo 
o norte de nossas iniciativas”.

Por sua vez, o empresário Ricardo Cavalcante, 
representante dos agraciados no discurso, destacou o 
fato de o Troféu Sereia de Ouro trazer, na essência, 
um conjunto de princípios morais, éticos e comporta-
mentais que nortearam a trajetória do chanceler Edson 
Queiroz. “Sua criação foi um ato de generosidade e 
nobreza para com aqueles que têm a graça de recebê-lo. 

Uma cortesia digna somente dos grandes homens”.
O pronunciamento de Ivo Queiroz
Inicio minhas palavras cumprimentando a Governa-

dora do Ceará, Izolda Cela, e o Prefeito de Fortaleza, 
José Sarto. Em nome deles cumprimento a todas as 
mulheres e homens públicos aqui presentes. 

Cumprimento as minhas amadas tias Paula, Lenise 
e Renata, e demais membros do conselho de admi-
nistração do Grupo Edson Queiroz. Em nome deles 
cumprimento a todos os empresários e amigos que nos 
dão a honra de suas presenças.

Aproveito para cumprimentar também a todos os 
que fazem o Grupo Edson Queiroz, em nome do nosso 
presidente executivo, Carlos Rotella, e a todos que 
fazem o Sistema Verdes Mares através do Ruy do Ce-
ará. Esta noite memorável é fruto do trabalho intenso 
de um enorme time de profi ssionais a quem também 
saúdo e sou grato pela excepcional contribuição no 
dia a dia de fazer um dos maiores conglomerados 
empresariais do país. 

Quero fazer um cumprimento especial também à 
minha esposa, Aline, parceira de todas as horas. Em 
nome dela, saúdo a todos da minha família Queiroz: 
este troféu nos traz de volta a um saudoso passado, 
capaz de nos reconectar com as nossas raízes e forta-
lecer nossos laços.

Mas cumprimento de modo especial os agraciados. 
Personalidades singulares na missão de fazer um Ceará 
mais respeitado, mais justo, mais livre e mais promis-
sor. Gente com um interesse real na melhoria de vida 
do nosso povo a partir do desenvolvimento industrial, 
da justiça, da saúde e das artes.

O Troféu Sereia de Ouro desta noite é simbólico. 
Digo isso por dois motivos: primeiro porque trata-se 
de um reinício, após dois anos do intenso desafi o da 
pandemia. Um tempo de reclusão, de perdas irrepa-
ráveis, de silêncio e dor. Mas também um tempo de 
aprendizado e autoconhecimento. Nos reinventamos e 
nos fortalecemos com o exercício diário do altruísmo, 
da solidariedade e da empatia.

E o segundo motivo que faz desta noite especial é 
o fato de tornarmos a fazer a solenidade, criada pelos 
meus avós Edson e Yolanda em 1971, cujo objetivo é 
celebrar, reverenciar e reconhecer o trabalho e vida de 
pessoas icônicas de nossa sociedade. Noites memorá-
veis como esta que também vivemos sob a condução 
de meu saudoso tio, Airton Queiroz.

Hoje tenho a honra de presidir o conselho de ad-

ministração do nosso Grupo com a missão de, nesta 
noite, ciceronear e aplaudir nossos homenageados. 

Na indústria, o mundo empresarial reconhece com 
esta comenda a força, a inteligência e o espírito pres-
tativo e agregador de Ricardo Cavalcante. Um dileto 
amigo, um parceiro de todas as horas. Um aliado 
dos negócios e um aguerrido parceiro nos desafi os 
cotidianos desse emaranhado complexo que vivemos 
no Brasil. Ricardo é do tipo que pensa grande e faz 
acontecer. É íntegro nas relações, dinâmico no trabalho 
e humilde para, assim, fazer a diferença liderando a 
federação das indústrias do Ceará. Parabéns, Ricardo.

Já no judiciário, quem faz a diferença é nosso agra-
ciado Cid Marconi. Um magistrado, que dignifi ca o 
cargo que ocupa, busca o caminho do que é justo, com 
isonomia e cumprimento incondicional ao que diz a 
lei e a jurisprudência. Ele é sagaz, usa a tecnologia a 
favor do bom direito, com efi ciência e efi cácia. Cid 
Marconi tem um caminho profícuo na magistratura 
porque mantém o coração sereno em sua defesa dos 
ideais republicanos e a universalidade dos direitos 
fundamentais. Cid, você é um orgulho para cada um 
de nós, cearenses.

Na saúde, o homenageado Darival Bringel fez o 
que há de melhor para quem possui o sistema Unimed. 
Empregou uma gestão consciente e ética fortalecendo 
a cultura humanizada, que é marca do plano de saúde 
que integra. Mas Darival também contribuiu para os 
que não fazem parte do sistema Unimed: mostrou ao 
resto do Brasil um modelo inovador de gestão em 
saúde, a partir da experiência iniciada e desenvolvida 
localmente. Extrapolou os muros da empresa com 
entrega de valor real para a vida do cidadão comum. 
Homenageá-lo nesta noite é uma honra para o Grupo 
Edson Queiroz.

Na cultura, Mino é um clássico da nossa história 
recente. Um artista plural que traz um olhar sensível, 
um traço sofi sticado e uma linguagem marcante em 
tudo o que faz. Certa vez, Mino me presenteou com 
uma de suas obras. Nela estava eu, esboçado em suas 
linhas e curvas, com a expressão de um garoto que 
nunca deixou de sonhar. Mino me emocionou e ali 
percebi, claramente, a vastidão do seu olhar poético. 
Mino escolheu a arte como forma de nos aproximar da 
vida. Minha mãe, Myra Queiroz, do céu e da eternidade 
celestial, se une a nós para lhe aplaudir.

Senhoras e senhores, fi nalizo minhas palavras 
destacando o compromisso do Grupo Edson Queiroz 
e do Sistema Verdes Mares em fazer um conteúdo 
sempre útil ao cidadão por meio de um jornalismo 
profi ssional plural, com ética, princípios editoriais 
sólidos e busca incessante pela verdade. Mas tam-
bém o compromisso de tornar o Ceará e o Nordeste 
vistos com admiração por todo o país, como assim 
prognosticou Edson Queiroz na fundação do SVM há 
cinco décadas. Visão que permanece sendo o norte 
de nossas iniciativas.

Termino minhas palavras com uma frase de Santa 
Teresinha do Menino Jesus para refl etirmos: “O mérito 
não consiste em fazer nem em dar muito. Mas antes 
em receber e em amar muito”.

Deus abençoe a todos!
Muito obrigado!
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Leituras V
Sinhá D’Amora - Primeira- 
Dama das Artes no Brasil.

Gláudia Férrer Mamede (*)

 Sinhá D’Amora nasceu em Lavras da Mangabeira, no Ceará. 
Morou no Rio de Janeiro e foi consagrada pela Academia de 
Belas Artes. Os seus quadros estão espalhados por todo o Brasil e 
pelo mundo. Eu sempre desejei obter um quadro dessa excelente 
pintora!!! Somos de famílias de Lavras da Mangabeira e termos 
parentes comuns entre Férrer e Augusto. Sempre almejei conhecê-la 
e admirar de perto a sua obra.

Nós morávamos em Brasília, viemos ao Rio de Janeiro visitá-la, 
na década de 1980. Fomos recebidos com muito carinho. Adquiri a 
linda obra “Ouro Preto”, pintada em 1943, que enfeita e enobrece 
a minha sala de visitas e, dali por diante, fi rmamos, com Sinhá 
D’Amora, uma amizade fraterna e de confi ança. Passamos, com ela, 
muitas tardes agradáveis, quando ela nos servia chá na sua louça 
de porcelana, que ela fazia questão de dizer que era do tempo em 
que o seu querido marido, Amora Maciel, ainda vivia.

Em nossas conversas, ela falava muito de sua vida, dizendo 
que nasceu no dia 1º de setembro de 1906, no sítio Olho D’Água, 
município de Lavras da Mangabeira, Ceará. 

Explicou que seu nome era Fideralina Corrêa de Amora Maciel, 
(prenome herdado da sua avó paterna, uma das mulheres mais 
fortes do Ceará), mas que o nome artístico Sinhá D’Amora, veio 
do cognome Sinhá e o Amora, do querido marido.

Acrescentou que estudou em Fortaleza, no Colégio das Do-
rotéias. Confi denciou que tinha a vaidade de ser considerada 
inteligente.

Numa tarde, eu falei sobre os meus fi lhos e sobre a juventude 
de hoje em dia e, para minha surpresa, ela me disse: “Gláudia, eu 
nunca namorei.!!!! Conheci meu marido, Amora Maciel, na casa 
de uma amiga, em Fortaleza.

Ele ficou impressionado comigo. Depois, foi a Lavras da 
Mangabeira e hospedou-se na casa do juiz da cidade. Logo, o juiz 
o acompanhou até minha casa, onde o Amora pretendia me pedir 
em casamento; meu pai, Francisco Augusto Corrêa Lima, embora 
aceitando o casamento, disse que eu era muito nova (17 anos), para 
se casar. Ele esperou. Mas nós não namoramos. Casamo-nos no 
dia 1º de setembro de 1924. 

Eu voltei de uma viagem de estudo em Paris e fui visitá-la, 
contar as novidades que encontrei no velho mundo e ela me disse: 
“Nunca esqueci da primeira viagem que fi z a Paris, onde frequen-
tei a “Grande Chaumière” e recebi os ensinamentos do professor 
Monsieur Rhodes. 

Continuando o diálogo ela, sabiamente e, cada vez mais me 
informando sobre sua vida e sua obra, me esclareceu que, após ter 
concluído o aprendizado na Escola de Belas Artes, empreendeu uma 
viagem de estudos pela Europa. Estudou com o mestre Giovanni 
Vagnetti, cursou a Università de Firenze, onde recebeu o diploma, 
com distinção, em História da Arte. 

Sinhá D’Amora recebeu muitas medalhas, de ouro, prata e 
bronze.

Em 2000, foi agraciada com o Troféu Sereia de Ouro, comenda 
instituída pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, do Grupo 
Edson Queiroz, criado para reconhecer os méritos de cearenses 
ilustres.

Sinhá D’Amora foi aclamada por Raquel de Queiroz como a 
“primeira-dama das artes no Brasil”

Sinhá nunca esqueceu o Ceará. Em 1972, juntamente com R. 
Pedrosa, fundou o Museu de Artes Contemporâneas de Crato. 
Ela muito colaborou para que o sonho de fundar o museu fosse 
concretizado. Ela fez a doação de um conjunto signifi cativo de 
suas obras e arregimentou a formação de um acervo muito rico de 
obras de artistas (pintores, escultores e gravadores), residentes no 
Rio de Janeiro.

O “Memorial Sinhá D’Amora” está instalado no Centro Cultural 
Casa Barão de Camocim, sito à rua General Sampaio 1.632- Centro, 
Fortaleza- CE, apresentando ao público o acervo de Sinhá D’Amora 
doado, por ela própria, ainda em vida, à Prefeitura de Fortaleza. 

(*) Maria Glaudia Mamede (Baixio) escritora, presidente da 
Academia Cearense de Letras e Artes do Rio de Janeiro.

Encerramento do Projeto de Mãos Dadas 
com a Casa do Ceará

Em novembro de 2021, a Casa do Ceará e o Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
fi rmaram uma parceria por meio do termo de fomento n° 
917547/2021 para execução da emenda parlamentar no 
valor de R$ 200.000,00 destinada pela Deputada Federal 
Paula Belmonte, para a Instituição de Longa Permanência 
da para Idosos, denominada Crysantho Moreira da Rocha.

 O plano de trabalho apresentado pela Casa e apro-
vado pelo Ministério da Mulher, por meio da Secretaria 
Nacional do Idoso está sendo executado com realização 
de ofi cinas de fi sioterapia, pilates, plantio e jardinagem, 
nutrição, jogos e saúde e bem-estar, sob a coordenação da 
superintendente da Casa do Ceará, Antônia Guimarães.

Ofi cinas de fi sioterapia e pilates: oferecidas pela clínica 
EVOLUIR, tem como objetivo fortalecer a saúde dos ido-
sos, por meio de atividades físicas em grupo. As ofi cinas 
auxiliam na prevenção da perda de mobilidade e estimula 
a autonomia, além de prevenir o sedentarismo. As ofi cinas 
de fi sioterapia são realizadas 3 vezes na semana e pilates, 
2 vezes na semana.

Ofi cinas de jogos e entretenimento: oferecidas pelas co-
laboradoras da instituição, Eloisa Marques do Nascimento 
- encarregada, e Rosilene Pereira da Silva - cuidadora de 
idosos. Estimula o fortalecimento da memória, do raciocí-
nio e proporciona momentos de lazer entre os idosos, por 
meio de jogos como: baralho, dominó, jogo da memória, 
quebra-cabeça, além de atividades musicais, e rodas de 
conversas. As ofi cinas são realizadas 2 vezes na semana.

Ofi cinas de saúde e bem-estar: oferecidas pela enfer-
meira da instituição, Jackeline Aragão, tem como objetivo 
melhorar e incentivar a qualidade de vida dos idosos, 

promover o acesso dos idosos à informação, por meio de 
palestras realizadas mensalmente, com variados temas 
sobre saúde. Os idosos dão sugestões sobre os temas 
apresentados.

Ofi cinas de nutrição: oferecidas pela nutricionista da 
entidade, Selma Damaceno, promove momentos de inte-
ração entre os idosos, por meio de elaboração de receitas 
culinárias. Os idosos participam da preparação dos pratos 
e escolhem as receitas a serem elaboradas. Os participantes 
sugerem pratos que proporcionam memória afetiva de 
sua infância e juventude. As ofi cinas são realizadas duas 
vezes na semana.

Ofi cinas de plantio e jardinagem: conduzidas pela em-
presa de jardinagem Arte e Flores, promove a interação 
dos idosos com a natureza. Os idosos participam do plantio 
das hortaliças e legumes, colheita dos alimentos, irrigação 
dos jardins e da horta. As ofi cinas proporcionam conhe-
cimento e momentos de recordações aos idoso. Alguns 
moravam na roça e relatam como produziam seu próprio 
alimento. As ofi cinas acontecem de segunda a sexta, no 
período da manhã.

Até o momento já foram realizadas mais de 600 ofi ci-
nas. O projeto trouxe mudanças signifi cativas na rotina 
dos benefi ciados. O marco do projeto foi a criação da 
horta aos fundos da pousada, onde são cultivadas va-
riadas hortaliças e legumes, que abastece a cozinha da 
pousada. O encerramento das ofi cinas está previsto para 
21/12/2022. No entanto, no dia 20/10, a Casa do Ceará 
apresentou um pedido de prorrogação para ampliar as 
ofi cinas de plantio e jardinagem por 3 meses, o pedido 
se encontra em análise. 

Visita da deputada Paula Belmonte 
ao Lar de idosos

Pula Belmonte na 
horta da Casa do Ceará.

dia de colheita ofi cina de saúde e bem-estar ofi cina de pilates

ofi cina de plantio e jardinagem Ofi cina de fi sioterapia ofi cina de nutrição

José Sampaio de Lacerda Júnior-presidente da Casa 
do Ceará, Albery Mariana, deputada Paula Belmonte, 

Cleuza Mariano e Antônia Guimarães.
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Leituras VI
A vida em voz alta de 

Marcelo Torres

A equipe de colaboradores da Casa do Ceará se reu-
niu na sede da instituição, na última sexta-feira (09/12), 
para assistir ao quarto jogo da seleção brasileira na 
copa do mundo 2022. 

Na oportunidade, foi realizado um almoço de con-
fraternização. O evento contou, ainda, com sorteio de 
cestas de Natal, vale bazar no valor de 200,00 (du-
zentos reais), cesta de café da manhã e panetones. O 

presidente Lacerda Junior ressaltou a importância do 
trabalho desenvolvido pelos colaboradores e agradeceu 
o empenho e dedicação de todos.

Estiveram presentes na celebração os representantes 
da Casa do Ceará, Lacerda Junior – presidente, Vicente 
Magalhães – diretor administrativo-fi nanceiro, Antônia 
Guimarães – superintendente e os colaboradores da 
instituição.

Edmílson Caminha (*)

Não há lugar no mundo em que se escrevam crônicas 
como no Brasil, com graça, despretensão e leveza, a 
propósito de tudo e sobre nada. Manuel Bandeira dizia 
ser Rubem Braga um excelente cronista, principalmente 
quando estava sem assunto... Ao citar esses dois, já 
nomeio alguns dos nossos mestres no gênero, a que se 
somam Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes 
Campos, Otto Lara Resende, Fernando Sabino, Rachel 
de Queiroz, Cecília Meireles, José Carlos Oliveira, Vini-
cius de Moraes, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, 
Millôr Fernandes, Joel Silveira, Antônio Maria, Luís 
Fernando Veríssimo, Danilo Gomes e Carlos Heitor 
Cony, entre muitos outros.

Com tantos e tão numerosos especialistas na matéria, 
ser bom cronista brasileiro não é fácil. Pois Marcelo 
Torres o é, como novamente provam os textos que, pu-
blicados em livro, sobreviverão ao efêmero dos jornais 
e à tecla que os faz desaparecer do computador. Baiano 
de Sátiro Dias ‒ onde também nasceu outro grande 
nome das nossas letras, o romancista Antônio Torres 
‒, Marcelo soma a experiência de jornalista à vocação 
de escritor, como antes o fi zeram, na sua Bahia, João 
Ubaldo Ribeiro e João Carlos Teixeira Gomes, que 
aperfeiçoaram, no cotidiano das redações, o estilo com 
que venceram no mundo literário.

Não sem razão, a crônica ‒ brasileira, particularmente 
‒ é um gênero híbrido, entre a literatura e a imprensa, 
a superfi cialidade da notícia e a profundeza do escrito 
para fi car, a pressa da reportagem e o sossego de que 
precisa o escritor para criar sua obra. Daí a naturalidade, 
o descompromisso, o frescor, o direito que se dão nossos 
cronistas de dizer o que quiserem, como quiserem, com a 
liberdade que lhes deixa ir do humor à poesia, da emoção 
à denúncia, da realidade à fi cção. Diferentemente do 
que se vê em outros países, como a Inglaterra, em que 
a crônica está mais para o comentário de episódios, a 
análise de acontecimentos, o debate de questões, com 
a objetividade, a secura e a dureza que se contrapõem à 
“ourivesaria do nada”, como Lustosa da Costa defi niu o 
gênero que magistralmente exerceu entre nós.

Segundo o critério (“um tanto circunstancial”, no 
dizer dele próprio) com que Fernando Sabino classifi cou 
sua obra ‒ conto quando na terceira pessoa, história 
quando experiência pessoal e crônica quando em tom 
refl exivo ‒, Marcelo Torres dá-nos sentir os três gêne-
ros em uma só narrativa, “A crônica do desassossego”, 
história de inspiração pessoana (o título alude ao que 
escreveu o heterônimo Bernardo Soares) em que, com 
maestria, o prosador caminha, sem que se perca, na ne-
bulosa fronteira entre realidade e invenção, testemunho 
e fantasia. 

Se, para Rubem Braga, “ser cronista é viver em voz 
alta”, as crônicas de Marcelo Torres são, por nós, mais 
do que lidas: são ouvidas, como se numa prazerosa 
conversa, em que ele estivesse a narrar, com o brilho 
dos grandes contadores de histórias, a vida que sabe 
transformar em literatura da melhor qualidade.

(*) Edmilson Caminha (Fortaleza) jornalista, escritor, 
diretor da Associação Nacional dos Escritores, membro das 
Academia Brasiliense de Letras e da Academia de Letras 
do Brasil, diretor de Educação e Cultura da Casa do Ceará 
em Brasília,.

  Confraternização Natalina dos 
Colaboradores da Casa do Ceará

Equipe de colaboradores da Casa do Ceará Lacerda Junior, Jenilson José e Antônia Guimarães Lacerda Junior, Lucileide Sa e Antônia Guimarães 

Lacerda Junior, Francilene Medeiros e Antônia Guimarães Lacerda Junior e Maria Austríaco Lacerda Junior, Rayssa Maria e Antônia Guimarães

Ceará terá novo açude com 
1 bilhão de metros cúbicos

Ele será construído na geografi a dos municípios 
de Granja e Coreaú. Seu projeto está em elaboração 
na Secretaria de Recursos Hídricos (SRH).

Em primeira mão: a 
Secretaria de Recursos 
Hídricos (SRH) está 
elaborando o projeto de 
construção do açude Can-
to das Pedras, na geo-
grafi a dos municípios de 
Granja e Coreaú.

Uma fonte ligada à 
SRH informou que a ca-
pacidade desse reservató-
rio será de 1 bilhão de m³. 

O açude barrará o rio 
Coreaú em uma região 
cuja pluviometria média 
anual beira os 900 milí-
metros, passando de 1.200 
milímetros em estações de boas chuvas. 

A água desse reservatório será destinada ao abas-
tecimento humano e à agricultura irrigada.

Os três maiores açudes do Ceará, Castanhão, 
Orós e Banabuiú, têm hoje situações hídricas que 
variam entre muito crítica e de alerta. Ainda assim, 
a operação de seus recursos garante que as reservas 

são sufi cientes para o abastecimento humano e de 
múltiplos usos até a quadra chuvosa de 2023. É o 
que aponta a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos (Cogerh).
Maior reservatório do 

Estado, o Castanhão está 
com 1,4 bilhão de m³ de 
água (21,4% da capaci-
dade máxima). O volume 
atual do Orós é de 881,3 
milhões de m³ (45,4% da 
capacidade). Já o volume 
do Banabuiú está em 145,1 
milhões de m³, equivalente 
a 9,4% de sua capacidade 
total.

Enquanto o Banabuiú 
está destinado somente para 
o consumo humano. Já os 
dois maiores atendem tam-

bém irrigação, agricultura, indústria e cidades.
 “De um modo geral, o Estado está em torno de 

34% de sua capacidade total de reserva. Ano passa-
do, nesse mesma época, estava em 23,5%. Ou seja, 
a gente tem quase um terço de água a mais”, avalia 
Rebouças. “É um volume melhor, mas ainda é um 
volume de alerta.

As águas do futuro açude Canto das Pedras servirão para o abasteci-
mento humano e a agricultura irrigada - Foto: Diário do Nordeste
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Leituras VII
Poema de 

Francisca Clotilde 
(1862-1935)

Anamelia Mota (*)

Ceará 

Teu céu azul é sereno,
São belas tuas campinas,
Quando em abril se matizam
De vicejantes boninas;
Doces vozes se desprendem
Nos galhos por entre os ninhos,
Onde cantam seus amores
Milhares de passarinhos.

A linfa que nos verdores
Desliza sonora e pura
Cicia ternos segredos
Das matas pela espessura;
E a refl etir docemente
O azul sereno dos céus
Parece um límpido espelho
Da glória imensa de Deus.

Oh! Meu Ceará querido,
Bela pátria de Alencar,
Com quanto amor te venero
Oh! Como sei te exaltar!
Na fúlgida constelação
Da terra de Santa Cruz,
És a estrela mais brilhante,
Oh! Grande Terra da Luz!

Tem fl ores, as mais formosas,
Aves de todas as cores,
As borboletas mais lindas,
Os mais gentis beija-fl ores;
O teu luar argentino,
A se espalhar sobre o mar,
Inspira meiga poesia,
Obriga a gente a sonhar!...

Francisca Clotilde In: Sampaio, Filgueira. 
Noções de História do Ceará. Recife, PE, 1951 pp

17 juízes foram promovidos e 
removidos para Comarcas da Capital 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) aprovou a promoção e remoção de 17 magistra-
dos durante sessão de 03.11 conduzida pela presidente da 
Corte, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. 
Nove foram promovidos, por antiguidade e merecimento, 
e oito removidos.

Na Entrância Final, foram promovidos os juízes 
Frederico Costa Bezerra, titular da Vara Única de Inde-
pendência, por merecimento, para Vara Única Criminal 
de Tauá; e Patrícia Fernanda 
Toledo Rodrigues, titular da 
2ª Vara Cível de Baturité, por 
antiguidade, para 9ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Fortaleza.

Na Entrância Intermediária, 
as juízas promovidas foram 
Amaiara Cisne Gomes, titular 
da Vara Única de Reriutaba, 
por merecimento, para 1ª Vara 
da Comarca de Camocim; 
Harbélia Sancho Teixeira, titular da 2ª Vara de Marco, 
por antiguidade, para 2ª Vara de Senador Pompeu; e o 
magistrado Thiago Marinho dos Santos, titular da 2ª Vara 
de Solonópole, por antiguidade, para 2ª Vara da Comarca 
de Mombaça.

Também os magistrados, Liana Alencar Correia, titular 
da Vara Única de Monsenhor Tabosa, por merecimento, 
para 1ª Vara Cível de Crateús; Frederico Augusto Costa, 
titular da Vara Única de Jijoca de Jericoacoara, por antigui-

dade, para Juizado Auxiliar da 11ª Zona Judiciária – Sede 
Camocim; Francisco de Paulo Queiroz Bernardino Júnior, 
titular da Vara Única de Cariré, por merecimento, para 2ª 
Vara da Comarca de Camocim; Paulo Lacerda De Oliveira 
Júnior, titular da Vara Única de Jucás, por antiguidade, 
para 2ª Vara Cível de Acopiara.

Remoção
Os juízes de Entrância Intermediária, removidos são: 

Francisco Hilton Domingos de Luna Filho, titular da 1ª Vara 
Cível de Acopiara, para Vara 
Única Criminal da Comarca 
de Canindé; Cláudia Waleska 
Mattos Mascarenhas, titular da 
1ª Vara Cível de Itapajé, para 1ª 
Vara Cível da Comarca de Eusé-
bio; Juliana Porto Sales, titular 
da Vara Única Criminal de Ita-
pajé, para 2ª Vara da Comarca 
de São Gonçalo do Amarante; 
e Jaison Stangherlin, titular da 
Vara Única Criminal de Crate-

ús, foi removido para 2ª Vara Cível da Comarca de Crateús.
Na Entrância Inicial, foram removidos os juízes Diego 

Filipe de Sousa Barros, titular da Vara Única de Marco, para 
Vara Única da Comarca de Bela Cruz; Diogo Altorbelli Silva 
de Freitas, titular da Vara Única de Tabuleiro do Norte, para 
Vara Única da Comarca de Jaguaruana; Pedro Marcolino 
Costa, titular da Vara Única de Paraipaba, para Vara Única da 
Comarca de Pentecoste; e Luiz Phelipe Fernandes de Freitas 
Morais, titular da Vara Única de Assaré, para Vara Única 

Medalha Clóvis Beviláqua do TJCE 
para quatro personalidades cearenses

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) homenageou 
quatro personalidades cearenses com a Medalha do Mérito 
do Poder Judiciário, Clóvis Beviláqua. Mais alta condenação 
do Tribunal. Os homenageados foram : a governadora do 
Ceará, Izolda Cela; o ofi cial do Registro de Imóveis da 4ª 
Zona, em Fortaleza, Cláudio Narcélio Miranda Bezerra; o 
advogado José Feliciano de Carvalho; e a servidora Berenise 
Lima de Oliveira. 

Instituída em 1996, a conde-
coração é a mais alta distinção 
outorgada pela Justiça do Ceará, 
e leva o nome do jurista cearense 
Clóvis Beviláqua. As personalida-
des são escolhidas por sua atuação 
profi ssional, científi ca ou política, 
bem como pelos relevantes serviços 
ou contribuição à causa da Justiça 
e aos interesses da população 
cearense.

Os Homenageados
Izolda CelaÉ a primeira governadora da história do Ce-

ará. Nascida em 1960, em Sobral, é professora, graduada 
em Psicologia, com especialização em Gestão Pública e 
mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Foi 
vice-governadora da Gestão Camilo Santana entre 2015 
e 2022, além de secretária da Educação na Gestão Cid 
Gomes (2006/2014) e secretária da Educação de Sobral. 
A educadora é responsável pela criação do Programa de 
Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que revolucionou a 
educação do Ceará e serviu de modelo para diversos estados 
brasileiros e Governo Federal.

Cláudio Narcélio Miranda Bezerra
Natural de Fortaleza, nasceu no dia 15 de outubro de 

1940. Em 1960, ingressou no curso de Direito da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), quando foi presidente do 
Diretório Central dos Estudantes. Com a Constituição Fe-
deral de 1988, Cláudio Narcélio assumiu o cargo de Ofi cial 
do Quarto Registro de Imóveis de Fortaleza.

José Feliciano de Carvalho
O advogado nasceu em 20 de novembro de 1965, na 

cidade de Viçosa do Ceará, na Serra 
da Ibiapaba. Já em Fortaleza, em 
1962, concluiu o curso de Direito 
na Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e foi aprovado para concurso 
na magistratura, mas preferiu seguir 
carreira na Advocacia. Foi conse-
lheiro e presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional Ce-
ará (OAB-CE), além de presidente 
do Tribunal de Ética e integrante do 
Conselho Federal, contribuindo para 

a criação do Estatuto dos Advogados. 
Também participou do processo de redemocratização, 
quando foi nomeado como secretário de Segurança Pública 
do Estado.

Berenise Lima de Oliveira
Filha de servidor público federal, Berenise Lima de 

Oliveira nasceu no dia 8 de setembro de 1956, em Fortale-
za. Vinda de família humilde, com cinco fi lhos, começou 
a trabalhar aos 19 anos, na Segunda Escrivania do Cível, 
Comércio e Provedoria. Em setembro de 1994, assumiu a 
direção de Secretaria da 20ª Vara de Família e Sucessões 
de Fortaleza. Também passou pela 3ª Vara de Sucessões 
da Capital. Atualmente, está lotada na Coordenadoria de 
Monitoramento de Custas, no Fórum Clóvis .

Medalha Clóvis Beviláqua entregue em Fortaleza
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Leituras VIII
Sandálias do Pescador

Totonho Laprovitera (*) 
“Se não puder ir de sandália, eu nem vou.” (Toim da 

Meruoca).
Conheci Alexandre Grendene no início dos anos 1990, quan-

do da inauguração de sua residência em Fortaleza. Na festa, a 
grande maioria dos presentes era composta por convidados de 
seu grande amigo Cândido Couto Filho. 

Logo depois, habitualmente às segundas-feiras, Cândido 
reunia-se em sua casa comigo e Fagner para bem-humoradas 
prosas e depois jantarmos um carnoso bife a cavalo, no vizinho 
restaurante da Casa do Mincharia, na Praia de Iracema. 

Em uma dessas vezes, chegamos e o Cândido demorou-se. 
Daí, Fagner teve a ideia de improvisarmos uma brincadeira 
musical, tendo como mote a afi nidade do Cândido com a em-
presa Grendene. Quando nosso anfi trião chegou, vendo-nos 
trabalhando na canção, cochichou à funcionária, Dona Rai-
mundinha, que nos bem servisse de uísque, gelo e tira-gosto. 
Respeitosamente, ela retirou-se da sala para não nos atrapalhar 
naquele momento de inspiração. 

Compomos “As Aventuras de Rei Chacon”, que assim se 
fi ndava: No sustento do cristão / não me amola a esmola. / Se 
é possível santo ser, / se Deus é dez, mesmo de viés / não sou 
de dez mil réis! / Como emergente da fé / não pago promessa 
a pé. / Com as sandálias do Pescador perene / sigo os passos 
da Grendene!

 Quando Cândido ouviu a canção, protestou: - “Imbecis, e 
eu na maior inocência! Fiz silêncio e até mandei servir vocês 
com o que há de melhor da casa!” – rindo, é claro. 

Já no fi nal da década de 1990, eu estava com amigos na ilha 
do Fagner, no açude de Orós, na região Centro-Sul do Ceará. O 
encontro girava em torno do Alexandre Grendene, que visitava 
a Fundação Raimundo Fagner. Cortesmente, ele aproveitou 
a ocasião para distribuir centenas de pares de sandálias aos 
descalços cearenses. 

Alexandre chegou acompanhado de sua mulher Nora, do fi el 
escudeiro Cândido e do amigo Deib Júnior. Muito bem recebi-
dos pelo cantor, de imediato abancaram-se à farta e bem-posta 
mesa de culinária regional. Lembro-me como se hoje fosse, do 
Alexandre enfrentando uma bela, graúda e fervente buchada 
de bode, com a qual se deliciou, apesar do surpreendente calor 
interno da iguaria. Mesmo lacrimejando, encarou a quentura! 

Assim que tive oportunidade de conversar com Alexandre, 
elogiei a gentileza da doação das sandálias. De pronto, ele me 
presenteou com um par delas. Agradeci, e pedi autografada. 
Alexandre pegou a caneta e, emocionado, atendeu ao meu pe-
dido, enquanto Nora explicou que, embora tivesse produzido 
milhares e milhares de sandálias, era a primeira vez que ele 
autografava uma. Interessante, né? 

Pois bem. Eu devia ter guardado as sandálias, mas não. Cal-
cei, passei o dia todo com elas, com direito à banho de açude 
e um forrozim à noite... Quer dizer, a assinatura feita à caneta 
Bic apagou, mas até hoje a história continua bem escrevinhada 
na memória deste vivente aqui, cristão, pescador de sonhos!

abancaram-se à farta e bem-posta mesa de culinária regional. 
Lembro-me como se hoje fosse, do Alexandre enfrentando 
uma bela, graúda e fervente buchada de bode, com a qual se 
deliciou, apesar do surpreendente calor interno da iguaria. 
Mesmo lacrimejando, encarou a quentura! 

Assim que tive oportunidade de conversar com Alexandre, 
elogiei a gentileza da doação das sandálias. De pronto, ele me 
presenteou com um par delas. Agradeci, e pedi autografada. 
Alexandre pegou a caneta e, emocionado, atendeu ao meu pe-
dido, enquanto Nora explicou que, embora tivesse produzido 
milhares e milhares de sandálias, era a primeira vez que ele 
autografava uma. Interessante, né? 

Pois bem. Eu devia ter guardado as sandálias, mas não. Cal-
cei, passei o dia todo com elas, com direito à banho de açude 
e um forrozim à noite... Quer dizer, a assinatura feita à caneta 
Bic apagou, mas até hoje a história continua bem escrevinhada 
na memória deste vivente aqui, cristão, pescador de sonhos!

(*) Totonho Laprovitera (Fortaleza), Cidadão do mundo.

FIEC e Pacto Global da ONU no Brasil lançam 
sexto HUB ODS do país e primeiro do Nordeste

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) 
foi escolhida pelo Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Brasil como organização âncora para o 
HUB ODS do Ceará.

Em 03/11, na sede da FIEC, foi realizada a cerimônia 
de lançamento do programa que visa mobilizar empresas 
e instituições do estado do Ceará para atuarem com foco 
em ações mais sustentáveis, inclusivas e justas.

Na ocasião estavam presentes o Presidente da FIEC, 
Ricardo Cavalcante, juntamente com CEO do Pacto Global 
no Brasil, Carlo Pereira; o Secretário de Estado do Meio 
Ambiente, Artur Bruno; Presidente do BNB, José Gomes 
da Costa; Conselheiro ESG e Secretário Executivo de 
Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fer-
nando; Vice – Prefeito de Fortaleza e Superintendente do 
Iplanfor, Élcio Batista; Diretor da CNI e ex-presidente da 
FIEC, Fernando Cirino; Empreendedora Social e Fundado-
ra da Somos Um, Ticiana Rolim; 
Vice-Presidente da Cerbras, 
Ticiana Mota; Vice-Presidente 
Industrial da Cerbras, Mariana 
Mota; Coordenadora de Susten-
tabilidade da Solar Coca-Cola, 
Alana Barros; Coordenadora 
de Sustentabilidade da M.Dias 
Branco, Thays Garcia; Diretor 
Superintendente do Sebrae Ce-
ará, Joaquim Cartaxo; Diretor 
Administrativo Financeiro do 
Sebrae Ceará, Airton Gonçalves; 
Presidente da Facic, Chico Bar-
reto; Gerente Geral de Relações 
Institucionais e Comunicação 
da CSP, Ricardo Parente; o 1° 
Vice-Presidente da FIEC, Carlos 
Prado; os Vice-Presidentes An-
dré Montenegro, Jaime Bellican-
ta, os Diretores Administrativo 
e Financeiro da FIEC, Chico 
Esteves e Edgar Gadelha; o 
Diretor Financeiro e Adminis-
trativo Adjunto, Carlos Rubens; 
o Diretor de Inovação da Fede-
ração e Líder do Observatório 
da Indústria, Sampaio Filho; 
Superintendente do IEL Ceará, 
Dana Nunes; Superintendente do 
SESI Ceará e Diretor Regional 
do SENAI Ceará, Paulo André 
Holanda; Superintendente de 
Relações Institucionais da FIEC, 
Sérgio Lopes; Gerente do Centro 
Internacional de Negócios (CIN) da FIEC, Karina Frota; o 
Gerente do Observatório da Indústria, Guilherme Muchale; 
a Coordenadora do Núcleo ESG no Sistema FIEC, Alcileia 
Sena de Farias, além da Analista de Adesão e Engajamento 
do Pacto Global no Brasil, Laura Pujol; a Coordenadora 
do Blue Keepers, Gabriela Otero; Diretor de Comércio 
Exterior da FIEC e Presidente do CIC, Marcos Soares e a 
Presidente do Sindcafé, Milene Pereira.

 O Presidente da FIEC iniciou o evento destacando 
a importância desta cerimônia na Casa da Indústria e o 
quanto simboliza um novo marco das relações econômicas, 
produtivas e culturais. Além de demonstrar o compromisso 
que a FIEC tem com o futuro do Ceará, Brasil e de todo 
o mundo”.

“É nosso propósito trabalhar por uma indústria forte, 
inovadora, competitiva e sustentável, com presença global 
e geradora de oportunidades para todos. E para ser forte e 
inovadora, a indústria suscita um ambiente onde a susten-
tabilidade seja bem mais que um conceito, seja uma prática 
presente na cultura local. A sustentabilidade está no DNA 
do Sistema FIEC”.

Ricardo Cavalcante destacou ainda a importância do 
HUB ODS para a Federação. “Quando aceitamos o convite 
da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, para sermos a 
organização âncora com a instalação do Hub ODS do Ce-
ará, o fi zemos com a certeza de que estávamos preparados 
para dar a nossa contribuição, na construção coletiva de um 
plano de trabalho que integre e engaje um número crescente 
e contínuo de indústrias, empresas e organizações dos mais 
diferentes segmentos econômicos, sociais e culturais, na 
adoção da Agenda 2030 proposta pela Organização das Na-

ções Unidas”, declarou Ricardo 
Cavalcante.

Em seguida, o Secretário 
de Estado do Meio Ambiente, 
Artur Bruno, ressaltou que o 
Crescimento econômico só faz 
sentido se tiver inclusão social e 
sustentabilidade social. “A FIEC 
está dando exemplo aos seus 
associados, e aos sindicatos de 
empreendedores, fundamentais 
para o nosso estado e para os 
governos, da importância da 
transição sistêmica. Nós temos 
uma grande parceria com o Sis-
tema S e tenho certeza que só vai 
aumentar com a nova gestão” 
disse Artur Bruno.

Na sequência, o Vice-Pre-
feito de Fortaleza parabenizou 
o Presidente da FIEC, Ricardo 
Cavalcante, e a todos do Sistema 
S. “Desejo que esse pacto possa 
envolver não só a FIEC, mas 
também os líderes empresariais 
e de outras federações, para que 
eles também se comprometam 
com o objetivo do Pacto e que 
possamos levar as inovações de 
sustentabilidade para todos os 
municípios do Estado”, comple-
tou Élcio Batista.

Carlo Pereira iniciou sua fala 
dando detalhes sobre o trabalho 
do Pacto Global da ONU no 

Brasil, que lançou iniciativas como o programa Ambição 
2030 – um chamado às companhias para que adotem 
ações concretas dentro de sete eixos conectados aos ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das Nações 
Unidas. “80% da população brasileira quer que as empresas 
tomem uma atitude em relação a temas importantes para 
a sociedade, como sustentabilidade e diversidade. Esses 
mesmos 80% demandam que a liderança empresarial venha 
à frente para falar desses temas”, afi rmou.

Sobre a parceria com a FIEC, Carlos destacou a im-
portância do lançamento do primeiro HUB de ODS está 
acontecendo no Ceará e o quanto marca a aproximação 
do Pacto Global com as organizações presentes na Região 
Nordeste”, disse.



acesse o site: www.casadoceara.org.br

16dezembro/22 acesse o site: www.facebook.com/casadoceara Ceara em Brasília

Responsável pela identidade visual da 
Rede Globo, o designer moldou a lingua-
gem televisiva, estabelecendo padrão visual 
para vinhetas e animações que se tornaria a 
referência mundial na área.

Hans Donner, o mestre na arte da inovação 
aliada ao design, estará em Fortaleza, dia 8 de 
dezembro, a convite da Fundação Edson Queiroz 
para palestra durante o lança-
mento do curso de Design da 
Universidade de Fortaleza 
(Unifor), que será ofertado 
a partir de janeiro de 2023. 
O evento acontecerá a partir 
das 9h30, no auditório da Bi-
blioteca Central, e abordará o 
tema “Memória do Design 
Brasileiro”. As vagas para 
a palestra são limitadas e as 
inscrições poderão ser feitas 
nesse link.

Durante o evento, 
Hans Donner será homenageado pela Pre-
feitura de Fortaleza pelos seus relevantes 
serviços prestados ao design brasileiro. 
Desde outubro de 2019, a capital cearense 
é considerada pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) como Cidade Criativa em 
Design, pela criação de laboratórios de idéias 
e práticas inovadoras, contribuindo para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU por meio de pensamento 

e ação inovadores.
 “O curso de Design da Universidade de 

Fortaleza está bem alinhado aos projetos 
estratégicos da cidade, inaugurando um novo 
momento para o setor, já que nasce com 
a perspectiva de se ampliar como escola, 
trazendo novas abordagens, integração com 
áreas correlatas e eixos de formações bem 

desenhados”, frisa a pro-
fessora Danielle Coimbra, 
diretora do Centro de Ci-
ências da Comunicação e 
Gestão da Unifor.

Trabalho de vanguarda
Responsável pela iden-

tidade visual da Rede Glo-
bo – marca que ajudou a 
elevar a posição de núme-
ro 1 do Brasil -, moldou 
a linguagem televisiva 
estabelecendo um padrão 
visual para vinhetas e ani-

mações que se tornaria a referência mundial 
na área. Donner estabeleceu os parâmetros 
visuais da TV mundial ao inaugurar a era 
tridimensional na tela, tendo sido copiado 
por emissoras nos quatro continentes.

Seu trabalho vanguardista na tevê acabou 
lhe valendo um enorme prestígio internacio-
nal, sendo saudado em todo o mundo como 
um dos gênios do design do século. Expo-
sições dos seus trabalhos foram levadas a 
Paris, Londres, Roma, Milão e Nova Iorque.

Hans Donner participou do lançamento do 
curso de Design da Universidade de Fortaleza

TODO
BRASILEIRO

TEM ESSA
CHAMA

Hans Donner estabeleceu os parâmetros visuais 
da TV mundial ao inaugurar a era tridimensional 

na tela, tendo sido copiado por emissoras nos 
quatro continentes (Foto: Marcos Reis)

O evento é uma realização do Grupo de 
Pesquisas de Estudos Avançados e Aplica-
dos de Estratégia (ESAE) do Programa de 
Pós-graduação em Administração (PPGA) 
da instituição. A Universidade de Fortaleza, 
instituição da Fundação Edson Queiroz, 
recebeu, no próximo dia 07 de dezembro, o 
Secretário de Desenvolvimento Econômi-
co do Estado do Ceará, 
Maia Júnior, para falar da 
importância das energias 
renováveis e do Hub de 
Hidrogênio Verde para o 
Estado do Ceará. A pales-
tra “Energias Renováveis 
e Hidrogênio Verde” é 
aberta ao público, mas, 
para participar, é neces-
sário realizar inscrição.

O Secretário foi à Uni-
for a convite do professor 
Sérgio Forte, coordenador 
do Grupo de Pesquisas de 
Estudos Avançados e Aplicados de Estraté-
gia (ESAE) do Programa de Pós-graduação 
em Administração (PPGA) da instituição. 
O docente destaca que a discussão sobre o 
tema é muito relevante no momento atual, 
pois o mundo busca por soluções que levem 
à descarbonização, visando à redução dos 
gases de efeito estufa na atmosfera, principal 

causador das mudanças climáticas.
“Um dos caminhos para se alcançar uma 

economia de baixo carbono é através do uso 
do hidrogênio (H2) em processos indus-
triais e como combustível alternativo aos 
derivados de fontes fósseis. Desta forma, o 
hidrogênio verde vem sendo apontado como 
a maior aposta para uma produção industrial 

mais sustentável” - Sér-
gio Forte, coordenador 
do Grupo de Pesquisas 
de Estudos Avançados e 
Aplicados de Estratégia 
(ESAE) do PPGA.

Forte enfatiza ainda o 
potencial do Brasil e do 
Ceará na produção de 
fontes limpas e renováveis 
de energia. “O Brasil é um 
país que possui grande 
potencial para a geração 
de hidrogênio verde e o 
Ceará, por sua condição 

e posição geográfi ca, deverá ser o maior 
produtor e distribuidor nacional de energia 
de fontes limpas e renováveis (solar, eólica, 
biocombustíveis), aproveitado a atuação na 
cadeia para o desenvolvendo de produtos e 
serviços de alto valor agregado na indústria 
e no campo a partir de processos inovadores 
e sustentáveis”, fi naliza.

Maia Júnior ministrou palestra sobre 
Hidrogênio Verde na Pós-Unifor

Hans Donner estabeleceu os parâmetros visuais 
da TV mundial ao inaugurar a era tridimensional 

na tela, tendo sido copiado por emissoras nos 
quatro continentes (Foto: Marcos Reis)
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Dr. Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

No dia 19 de novembro de 2022, em 
Surubim - Pernambuco foi realizado o mais 
importante Evento Social do Agreste. A 
jornalista e escritora Maluma Marques é a 
idealizadora do Prêmio PERSONALIDA-
DES GOLD e Presidente do Jornal “Terra 
da Gente”.

A entrega dos Troféus - XXI Edição 
“Prêmio Personalidade Gold” contemplou 
dezenas de homenageados, dentre eles o 
Casal Destaque, Comendador Dr. Fran-
cisco Albery Mariano -Advogado, Teólo-
go, Escritor e Poeta e sua esposa Dama 
Comendadora Professora Cleuza Luiza 
Mariano - Escritora, Pedagoga e Especia-
lista em Educação, pelo reconhecimento da 
trajetória de sucesso no ramo de atividades 
profissionais, sociais e, principalmente, 
culturais.

O distinto Casal faz parte desta seleta 
lista de premiações por suas histórias, su-

perações e vitórias em Fortaleza - Ceará, Patos de 
Minas - Minas Gerais, São Paulo, Manaus - Ama-
zonas, Caldas Novas – Goiás, Goiânia – Goiás, 
Brasília – DF, onde residem e são Pioneiros con-
decorados, por ajudar na consolidação de Brasília, 
como Capital de todos os brasileiros.

São feitos notáveis, também, litero- cultural, 
Confrade e Confreira de sete Academias de Letras, 
com Acervo de mais de cem honrarias recebi-
das, que engrandece o nosso amado Brasil.

São  ho -
mens e mu-
lheres de fi -
bra, como o 
Comendador 
Dr. Albery 
Mariano e a 
Professora 
Cleuza Ma-
r i ano  t êm 
seus feitos 
registrados 
na Coletânea 
“Ampla Vi-
são” volume 
III da digna 
Coordena-
d o r a  M a -
luma Mar-
ques,  bem 
c o m o  n o 
precioso li-
vro PERFIS 
D E  V E N -
CEDORES 
- 8a Edição, 
o qual relata a trajetória de luta de pessoas que 
ascenderam em suas vidas Social, Cultural e Eco-
nômica. São ressaltados valores morais, éticos e 
religiosos, dignos de aplausos.

Em seu discurso a Promotora do Evento, 
Maluma Marques, com muita propriedade, dis-
se: - “Registrar, em livro, a história de cada um, 
vem reafi rmar a vocação natural que temos, que é 
reconhecer o empenho e enaltecer a coragem e o 
espírito público de cada biografado que contribui, 
grandemente, para o progresso de toda a sociedade.

São pessoas que emprestaram seus nomes e 
parte de suas vidas, além de ofertarem seu tempo 

a fi m de contribuir com a melhoria de vida 
dos outros e com o progresso da Cidade, do 
Estado e do País.

Este valioso 
exemplar PER-
FIS DE VENCE-
DORES resgata 
parte destas histó-
rias, constituindo 
- se uma since-
ra homenagem 
àqueles que jun-
tos somam fecun-
da Cultura, além 
de reserva moral, 
e ética, perante a 
Sociedade”.

O Casal Comendador salienta tratar - se 
de um livro, modelo e luz, para as gerações 
futuras, externado os sinceros agradecimentos 
a todos e, em especial, à Jornalista Maluma 
Marques e ao distinto Escritor Dr. Marcos 
Welter, pela grandiosidade deste Evento.

“Despedindo desta terra,
Deste saudoso lugar.
Perto da praia eu cresci.
Aprendi amar o mar.
Amo a esposa, a família,
Amo a Deus e ao Ceará.
Poeta Dr. Albery Mariano

Jornalista e Escritora Maluma Marques
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Leituras IX
Uma Lição de Amor

Regina Stella (*)
Havia tanto azul no céu, e no dia, tanta claridade, que se punha 

em festa o coração na sensação de vida que parecia pulsarem cada 
poro. Aguçada a sensibilidade, atenta a cada detalhe, como se por 
mil olhos espiasse o mundo, de tanta beleza a paisagem parecia ex-
plodir na luxuriante vegetação à beira da estrada, na densa folhagem 
agarrada ao arvoredo, na água, aos borbotões, que descia da serra.

No sopé, na vila, o ritmo da vida prosseguia, igual, as ruas es-
treitas com as casas espremidas, agarradas umas às outras, as lojas 
abertas, apenas uma porta em permanente convite ao transeunte, 
penduradas ao vento as chitas vistosas e os plásticos, verdadeiro 
bazar de quinquilharias.

Ali se retratava uma típica cidade nordestina, os caboclos de 
peito nu, acocorados à porta do mercado, aguardando um biscate, 
crianças brincando de pique em volta do coreto da praça, no mor-
maço da tarde a voz do sorveteiro apregoando sua mercadoria, o 
tabuleiro na esquina vendendo tapioca e pé-de-moleque.

Num beco afastado, onde o asfalto ainda não chegara, o velho 
convento despertava a curiosidade, pelas altas grades, pelo silêncio 
e isolamento em volta, pelas paredes já desbotadas, carcomidas. E 
tão forte a sensação de solidão, que temendo tocar algo sagrado, 
de leve puxei a campainha, no receio de descobrir um mistério, 
quebrar o encantamento...

Quando a porta se abriu, era evidente, não moravam ali as horas 
presentes, vivas, mas um mundo já perdido, vagando pelas longas 
galerias, sombrias, desertas.

Em grupos esparsos, duas, três, sem um gesto, uma palavra, 
assistiam passar, sem protesto, a procissão lenta dos minutos e a 
morosidade das horas, as trôpegas velhinhas. Marcado o rosto de 
profundos sulcos, sem expressão alguma no semblante, olhavam e 
não viam, perdido o olhar em algum ponto do tempo, quem sabe, 
muito aquém ou muito além de nós.

Vendo-as ali no Abrigo, isoladas do mundo, intransponíveis as 
paredes do tempo, distanciando-as sempre mais, confrangeu-se-me 
o coração, na constatação da fugacidade dos anos e tirania das horas, 
indiferentes a todo mortal.

Há um instante apenas, atuantes jovens, com planos e projetos 
enriqueciam a humanidade. Com o passar do tempo, encarquilha-
das, são apenas sombra do que foram, sem outra alternativa que 
aceitar o nascer e o pôr-do-sol, intercalados por intermináveis dias 
e infi ndáveis noites.

Ante a evidencia, o primeiro impulso foi fugir, escapar da pri-
são, do mofo, enquanto pensativas, éramos compelidas a fazer uma 
avaliação da vida, os morcegos volteavam pela nave, indo e vindo 
em voo rasante, como se zombassem de nós, amedrontando-nos.

Foi quando se acercaram sorridentes, algumas freiras, jovens, 
ainda, vestidas de branco, acenando alegria num mundo de tanto 
desencanto! Responsáveis pelo Asilo, por opção pessoal, tentavam 
atenuar a dor e o sofrimento dos velhos corpos já cansados, a an-
gustia da solidão, e a longa estirada do caminho. Na heroica tarefa 
estavam umas, há dez anos, outras, há vinte, esquecendo o tempo e 
mocidade, na preocupação tão-só de ajudar a levar o pesado fardo 
alheio, uma vida longa em demasia, já sem sonhos, sem ilusão, 
destituída de encantamento e magia.

No anonimato se multiplicavam em desprendimento e gene-
rosidade, distribuindo carinho e atenção aos setenta velhinhos, 
que entre os familiares já não tinham espaço para dividir, e muito 
menos a palavra amiga.

Enquanto discorriam sobre as apreensões e os cuidados, patente 
se mostrava o valor de uma vida feita de doação. Impossível não 
enxergar a solidariedade e o bem, ali quase palpáveis, a despeito 
da descrença que campeia! Para concluir, sem hesitação, que o des-
prendimento ainda existe, que há quem trabalha sem esperar retorno 
e sem mirar o lucro, transformada a vida em permanente oferta.

No velho casarão onde, apreensiva, entrara há pouco, recebia 
uma lição de vida. E saia gratifi cada, na convicção de que nem tudo 
está perdido. Existe ainda, muito vivo, um ideal de generosidade. 
Por ele o mundo se eleva e ainda resta esperança de melhores 
tempos para a humanidade.

(*) Regina Stella (Fortaleza) jornalista, escritora, poetisa, ex 
diretora da Casa do Ceará em Brasília.

Veja 3 grandes obras do Ceará que dependem do 
Governo Federal para serem concluídas

Pactuação técnica e fi nanceira entre os entes federativos 
precisa ser implementada e avaliada para garantir cumpri-
mento dos objetivos.

Parcerias entre o Governo Federal e Estados são al-
ternativas importantes para viabilizar grandes obras de 
infraestrutura e auxiliar no desenvolvimento das cidades. 
No Ceará, há projetos complexos que necessitam da boa 
execução desse instrumento para serem concluídos.

A transferência de recursos financeiros para esses 
empreendimentos nos próximos anos pode requerer aten-
ção do próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, eleito no último domingo (30) com 50,9% dos 
votos válidos.

Segundo Helena Sampaio, doutora em Sociedade, 
Território e Meio Ambiente e professora do Curso de 
Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), a cooperação entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios é “necessária” e um dos fundamentos 
constitucionais da República brasileira.

Isso porque a Federação tem diversas peculiaridades 
e, embora alguns entes possuam 
uma pretensa autonomia, ainda 
dependem de auxílios técnicos e 
fi nanceiros dos demais para con-
cretizar políticas públicas. Logo, 
se a parceria não for benéfi ca, as 
falhas devem ser identifi cadas e 
corrigidas.

“Competências próprias de 
um ente dentro de obras que são 
comuns vão causando amarras 
impeditivas, quando deveriam 
ser amarras de sustentação. A 
cooperação não deve ser apenas 
para o conjunto, mas também 
de competências isoladas para que o conjunto aconteça. 
Quando isso não acontece, fi ca claro pra mim a pouca ou 
inexistente mediação de possíveis confl itos ambientais de 
grandes obras que envolvem a gestão pública”, detalha.

A especialista detalha fatores que podem atrasar 
Obras:

• a própria envergadura do empreendimento;
• o incumprimento de contrapartidas (falta de paga-

mentos);
• difi culdade no planejamento de políticas públicas a 

longo prazo;
• desconhecimento ou não aplicação de planejamento 

para o licenciamento ambiental.
Confi ra três obras cearenses que necessitam de aportes 

federais:
Cinturão das águas do ceará (CAC)
Iniciadas em 2013, as obras do CAC têm como principal 

objetivo distribuir as águas da Transposição do Rio São 
Francisco para diversas regiões hidrográfi cas do Ceará, 
dentro do projeto de expandir a oferta de água nas áreas 
mais secas do Nordeste.

O Trecho 1 é dividido em cinco lotes e está em fase de 
implantação. Ao todo, são 145,3 km de percurso para levar 
a água da barragem Jati até o Rio Cariús, no município de 
Nova Olinda, na região do Alto Jaguaribe, passando por 
oito cidades: Jati, Brejo Santo, Porteiras, Abaiara, Missão 
Velha, Barbalha, Crato e Nova Olinda.

O trecho emergencial (lotes 1, 2 e 5) foi concluído em 
fevereiro de 2022 e benefi cia uma cadeia de condução 
até o Açude Castanhão, que transfere água para as 19 
cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

benefi ciando 4,5 milhões de pessoas, de acordo com o 
Governo do Ceará.

Os lotes 3 e 4 seguem em obras e devem melhorar a 
segurança hídrica da Região do Cariri, benefi ciando as 
cidades de Barbalha, Missão Velha, Crato e Nova Olinda. 
O lote 3 tem 46,48% de conclusão; já o lote 4 está em 
25,70%, informa a Secretaria dos Recursos Hídricos do 
Ceará (SRH).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR), desde 2013, o Governo Federal já investiu cerca 
de R$ 1,3 bilhão no empreendimento.

Linha Leste do Metrofor
Viabilizado na década de 1990, o projeto Metrofor 

surgiu pela maior demanda por soluções de transporte 
público. Ele é executado pelo Governo do Ceará, com 
recursos oriundos do Governo Federal, tesouro estadual 
e fi nanciamentos.

A Linha Leste, ainda em fase de implantação, teve 
contrato original iniciado em 2013. Porém, problemas com 
a empresa responsável adiaram a nova ordem de serviço 

para novembro de 2018.
O trecho terá 7,3 km de 

extensão e ligará o Centro de 
Fortaleza ao Papicu, com uma 
estação de superfície e mais 
quatro subterrâneas, num tra-
jeto de 15 minutos.

A Secretaria da Infraestrutu-
ra do Ceará (Seinfra) informou 
que, atualmente, há cinco fren-
tes de serviço em andamento, 
que incluem a construção de 
estações subterrâneas nos bair-
ros Centro e Aldeota.

150 mil passageiros poderão ser transportados por dia, 
quando o sistema for fi nalizado.

O fi nanciamento da obra é de R$1,86 bilhão, sendo 
R$1,2 bilhão do Governo do Ceará e os demais R$660 
milhões do Governo Federal, de acordo com a Seinfra. 

“Por conta da complexidade da obra e dos impactos 
causados pela pandemia do coronavírus, o prazo para 
conclusão do empreendimento foi estendido para 2024”, 
completa a Pasta. 

Usina de Urânio em Santa Quitéria
O projeto ainda não saiu do papel, mas pode ter as obras 

iniciadas ainda no fi m de 2022 ou início de 2023, conforme 
o cronograma. Serão investidos cerca de R$ 2,3 bilhões 
pelo consórcio responsável, formado pela INB (Indústrias 
Nucleares do Brasil, vinculada ao Governo Federal) e a 
empresa Galvani.

Em junho, o Governo do Estado se posicionou a favor 
da instalação da usina para extrair fosfato e urânio no 
município. “As obras do Projeto Santa Quitéria serão 
iniciadas após a liberação dos órgãos reguladores”, afi rma 
o consórcio.

A produção estimada pelo consórcio é de 1 milhão de 
toneladas/ano de fertilizantes fosfatados, o que seria sufi -
ciente para garantir 25% da demanda do Norte/Nordeste; 
200 mil toneladas de fosfato bicálcico (para ração animal); 
e 2,3 toneladas de concentrado de urânio, que garantiriam 
autossufi ciência para o Brasil.

A instalação do complexo, porém, não é unanimidade. 
Durante audiências públicas para discussão de impactos 
econômicos e ambientais, manifestantes chegaram a entoar 
gritos e a se posicionar contra o empreendimento.

Escrito por Nícolas Paulino, 

Projeto de estações da Linha Leste, em amarelo, se integrando 
às demais linhas do Metrofor. - Foto: Metrofor
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Leituras X
Humor Negro 

e Branco Humor
Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste se 

tornar independente !?
Autores: Ivanildo Vila Nova e Trupizupe Bráulio Tavares
… Já que existe no sul esse conceito
Que o nordeste é ruim, seco e ingrato
Já que existe a separação de fato
É preciso torná-la de direito

… Quando um dia qualquer isso for feito
Todos dois vão lucrar imensamente

Começando uma vida diferente
De que a gente até hoje tem vivido

*Imagina o Brasil ser dividido
E o Nordeste fi car independente*

… Dividindo a partir de Salvador
O nordeste seria outro país
Vigoroso, leal, rico e feliz
Sem dever a ninguém no exterior

… Jangadeiro seria o senador
O cassaco de roça era o suplente

Cantador de viola, o presidente
O vaqueiro era o líder do partido

“Imagina o Brasil ser dividido
E o Nordeste fi car independente*

… Em Recife, o distrito industrial
O idioma ia ser nordestinense
A bandeira de renda Cearense
“Asa Branca” era o hino nacional

… O folheto era o símbolo ofi cial
A moeda, o tostão de antigamente

Conselheiro seria o inconfi dente
Lampião, o herói esquecido

*Imagina o Brasil ser dividido
E o Nordeste fi car independente*

… O Brasil ia ter de importar
Do nordeste algodão, cana, caju
Carnaúba, laranja, babaçu

… O arroz, o agave do lugar
O petróleo, a cebola, o aguardente

O nordeste é auto-sufi ciente
O seu lucro seria garantido

“Imagina o Brasil ser dividido
E o Nordeste fi car independente*

… Se isso aí se tornar realidade
E alguém do Brasil nos visitar
Nesse nosso país vai encontrar
Confi ança, respeito e amizade

… Tem o pão repartido na metade
Temo prato na mesa, a cama quente

Brasileiro será irmão da gente
Vai pra lá que será bem recebido

*Imagina o Brasil ser dividido
E o Nordeste fi car independente*

… Eu não quero, com isso, que vocês
Imaginem que eu tento ser grosseiro
Pois se lembrem que o povo brasileiro
É amigo do povo português

… Se um dia a separação se fez
Todos os dois se respeitam no presente

Se isso aí já deu certo antigamente
Nesse exemplo concreto e conhecido

*Imagina o Brasil ser dividido
E o nordeste fi car independente*

… Povo do meu Brasil
Políticos brasileiros
Não pensem que vocês nos enganam
Porque nosso povo não é besta
Custei a acreditar que a lista era assim, tão longa...

Bar dos Cunhados – Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hi-
drolândia) Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Ed-
milson 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 Es-
portivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120 Bar dos Cunhados 
Veleiro no Iate Clube Antônio Prado (Hidrolândia) arrendatá-
rio - 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 (Cin-
tra 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 Lo-
pes (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 An-
tenor Neto Rodrigues (Ibiapina), bar-men: Doniseti Ferreira 
Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Fer-
reira 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 (San-
ta Quitéria) Dom Francisco ASBAC SCES Trecho 02, Tel: 
3226-005/3224-8429/3223-5679. Garçons: Iran Matos (Inde-
pendência), Antônio Melo (Independência), Antônio José Bar-
bosa (Monsenhor Tabosa), Elisimar Barbosa Oliveira (Mon-
senhor Tabosa); Barman: Francisco Ricardo Ferreira Gomes 
(Nova Russas); Garçom: Moisés Geremias Araújo (Granja). 

Dona Graça Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Cea-
rá) casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270 Feitiço 
Mineiro Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Pau-
lo César Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto 
(Tamboril). João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e 
Leonardo Biano, fi lha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 
Bloco B Lojas 03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852 

Forneria Parole – Maitre Antônio Carlos de Souza (Guara-
ciaba do Norte);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaracia-
ba 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 )Antô-
nio Francisco Santos de Morais - auxiliar de cozinha – (Viço-
sa) Danillo Gomes Ramos - Serviços gerais – (Ibiapina) Deus-
dete 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 
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do Amaral – Garçom – (Guaraciaba) Jovelino Raimundo da Silva 
Garçom – (Viçosa) Luciano Mendes Rodrigues Barman – (Viçosa)
Luiz Arruda Pereira – Garçom –( Viçosa) Maria Eliene do Nasci-
mento – Caixa – (Sobra) Raimundo Nonato Pereira de Paulo - au-
xiliar 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 Vas-
concelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Rai-
mundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira 
(Granja) 

Le Palace – Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Ma-
rilza / Regina (Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especiali-
dade: 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 Te-
lefone: (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, Ge-
linaldo 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 aju-
dante de cozinha Francisco Alan, todos de Guaraciaba do Norte 

Oxente Carne de Sol – Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planalti-
na 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, Blo-
co B, Loja 65 – Tel. 3271 8722 

Restaurante Central – Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); 
Churrasqueiro e especialista em pratos e tira gostos especiais: Ti-
tico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sara-
patel; 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) co-
zinheiro. 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 Mes-
sias Lima da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Rus-
sas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte 
– 72110 035 Tel. 3563-4674 
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Eventos de 2022 que marcaram a Casa do Ceará: convênio com GDF, projeto de mãos dadas 
para os idosos, jantar dos 59 anos, festa junina, 30 mil atendimentos na Clínica e Odontoclínica

A Casa do Ceará encerrou mais um exercício cumprindo 
seu objetivo social com relevantes serviços oferecidos as 
pessoas carentes do Distrito Federal e Entorno. No ano de 
2022, apesar da crise que perdura devido a pandemia da 
COVID-19, a instituição realizou grandes feitos, em suas 
ações de desenvolvimento, promoção e assistência social,. 
assistência médica e odontológica, a festa junina, a come-
moração dos seus 59 anos com jantar de confraternização, 
participação em eventos culturais como a 5º Bienal do Livro.

Há mais de 10 anos a Casa pleiteava junto a Secretaria 
de Desenvolvimento Social parceria para acolhimento de 
pessoas idosas na Pousada Chrisantho Moreira da Rocha. 
No mês de setembro foi fi rmado o termo de colaboração 
com a Secretaria para acolhimento de 20 idosos, cujo repas-
se mensal é de R$ 59.776,80, o que consolidará o papel na 
Casa como instituição fi lantrópica de acolhimento de idosos. 

Na Pousada, foram executadas ofi cinas de pilates, nutri-
ção, fi sioterapia, saúde e bem-estar e jogos e entretenimento 

que trouxeram inúmeros benefícios aos idosos acolhidos. 
A realização das ofi cinas ocorreu graças a parceria fi rmada 
com a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que realizou o 
repasse no valor de R$ 200.000,00, proveniente de emenda 
parlamentar destinada pela deputada Paula Belmonte, o que 
contribuiu para ampliar a visibilidade na Casa na sua ação 
em benefi cio dos idosos no DF,. 

Nas Odontoclínica e na Policlínica foram atendidas cerca 
de 30.ooo pessoas com prestação de serviços de clinica 
médica e odontológicos a preços acessíveis. 

Os cursos profi ssionalizantes de manicure, culinária e 
corte e costura seguiram em pleno funcionamento, capaci-
tando pessoas carentes para o mercado de trabalho.

A Casa do Ceará completou 59 anos em 15 de outubro 
de 2022 e para comemorar seu aniversário, no dia 14 de ou-
tubro, foi oferecido um jantar aos associados e parceiros da 
entidade com música ao vivo. Dom Raimundo Damasceno 
celebrou a missa de ação de graças pelos 59 anos da Casa e 

Jantar em comemoração aos 59 anos da Casa do Ceará: 2º vice-presidente-Antônio 
Florêncio da Silva, presidente- José Sampaio de Lacerda Júnior e Sra. Andreia Carusa 

em memória dos cearenses de Brasília e do Entorno mortos 
pela Covid, antes do Jantar de confraternização, que reuniu 
cerca de 150 cearenses que se destacam na sociedade de 
Brasília, promoção da Casa,da Confraria do Cearenses de 
Brasília, e das Associações de Amigos de Sobral,Aurora, 
Acopiara, Iguatu, Crato Crateús e Baixio.

A festa junina, realizada em 25/06/2022 foi um sucesso 
com apresentação musical dos Trios Siridó e Araticum e da 
Quadrilha Junina Num Só Piscar. A praça de alimentação 
contou com inúmeras barracas oferecendo comidas e bebi-
das típicas do Nordeste e do Ceará. O evento reuniu cerca 
de 1.500 pessoas. 

A entidade participou da 5ª Bienal do Livro com a par-
ticipação e exposição de livros de escritores cearenses e no 
mês de novembro foi realizado um chá benefi cente com a 
participação de cerca de 50 mulheres para arrecadação de 
cestas básicas e brinquedos para distribuição com as famílias 
carentes atendidas pela Casa do Ceará.

5ª Bienal do Livro- 
Escritoes cearenses.

Arraiá da Casa do Ceará Visita da Secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra à 
ILPI da Casa do Ceará.


