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Casa do Ceará aprovou suas contas de 2022 manteve seu
atendimento na Pousada, com 18 idosos, na Odontoclínica
e na Policlínica e nos cursos profissionalizantes. Leia mais na pág. 10
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Padre José Henrique Felixira.

Alunos do curso de culinária

Horácio Aguiar
recebendo a hóstia

Idosos moradores da pousada, convidados e colaboradores da entidade

Na última sexta-feira (18/03) a Casa do Ceará realizou uma Missa na pousada
Crysantho Moreira da Rocha, na Casa do Ceará, em homenagem ao Dia de São José,
padroeiro do Ceará. A Missa foi celebrada pelo Padre José Henrique Félix e contou
com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube.
Participaram da celebração o Diretor Administrativo-Financeiro Vicente Magalhães,
o Diretor de Saúde Francisco Machado, os sócios da Casa Comendador Dr. Albery
Mariano e Cleuza Mariano, a Superintendente Antônia Guimarães e funcionários da
pousada. A missa foi transmitida pelo youtube e facebook da Casa e teve audiências
a cima da expectativa.

Comendador Dr. Albery
Mariano e Cleuza
Mariano

Vicente Magalhães

Antônia Guimarães, Comendador Dr. Albery Mariano,
Cleuza Mariano, Francisco Machado e Vicente Magalhães

Padre José Henrique e idosos

Casa do Ceará propõe ao GDF ampliação do acolhimento
para 20 Idosos na Pousada Crisanto Moreira da Rocha. Leia mais na pág. 20

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Espaço Luciano Barreira
A estratégia do coronel Pazzuillo
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A inauguração de obras no Porto Pecém
mostrou ao pais um louvável exemplo de
tolerância quando se reuniram o governador
Camilo Santana e os ex governadores Tasso
Jereissati, Ciro Gomes e Cid gomes, com pensamentos e trajetórias distintas, mas sempre
unidos quando está em jogo o ceará e o futuro
do nosso povo.
Foi um belo exemplo nem sempre comum,
entre os nossos homens públicos.
No Rio de Janeiro, seria impraticável pois
os ex governadores vivem sempre na porta e
ou em celas especiais de presídios.
No Ceará, coube a Tarso iniciar o porto
do Pecém transferindo todo o transporte
marítimo do Mucuripe, que exportou muito
algodão e muita cera de carnaúba e castanha
de caju,
Coube a Cid implantar a Siderúrgica do
Pecém com os sul-coreanos, depois da fraude
do lulo petismo de implantar uma refinaria da
Petrobras,no Ceará.
O Porto do Pecém transformou o Ceará em
polo industrial hoje exportando até as grandes pás
da energia eólica, além de produtos siderúrgicos,
minerais e frutas.
Cresceu tanto que o Ceará se associou a um
grupo holandês de Amsterdam para a expansão
ordenada e empresarial, cumprindo a necessidade
de mercado.
O gesto simbólico da presença de ex governadores engrandece a cearesidade mostra que
o Ceará na adversidade e se protege para ver o
Estado crescendo.
Inácio de Almeida (Baturité), diretor responsável
Expediente

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza)
e Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Conselho Consultivo: Gestão de 2019/2023:
José Jézer de Oliveira (Crato), Geraldo Aguiar de Vasconcelos (Tianguá), Fernando César Mesquita (Fortaleza), João Vicente Feijão (Fortaleza), Osmar Alves de Melo
(Iguatu), Vicente Landim de Macedo (Aurora), Francisco Alberi Mariano (Santana do
Acaraú), Antônio Carlos Aguiar (Sobral), José Adirson de Vasconcelos (Santana de
Acaraú), Élson Cascão (Araguari - MG), José Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Diretoria
Presidente: José Sampaio de Lacerda Júnior (Fortaleza-CE), 1° Vice-Presidente:
João Estênio Campelo Bezerra (Crateús-CE), 2º Vice-Presidente: Antônio Florêncio
da Silva (Fortaleza), Diretor de Planejamento e Orçamento: José Aldemir Holanda
(Baixio-CE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Educação e
Cultura: Edmílson Sobreira Caminha Júnior (Fortaleza-CE), Diretor de Comunicação
Social: João Bosco Serra e Gurgel (Acopiara-CE), Diretora de Promoção Social: Maria
Djanira Gonçalves (Aurora-CE), Diretor Jurídico: João Rodrigues Neto (Independência-CE),Diretor Administrativo Financeiro: Vicente Nunes Magalhães (Aurora-CE).
Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Assunção Oliveira (Iguatu-CE), Membros Efetivos: José Alves de Melo (Iguatu-CE) e José Colombo de Sousa Filho
(Fortaleza-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE),
Cleuza Luiza Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).
Jornal da Casa do Ceará
Fundador e Editor Emérito - Luciano Barreira (Quixadá)
Conselho Editorial
Adyrson Vasconcellos (Santana do Acaraú),
Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson Caminha (Fortaleza), Egídio Serpa (Fortaleza),
Frota Neto (Ipueiras) Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza),
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides (Juazeiro do Norte),
José Jézer de Oliveira (Crato), Luís Joca (Fortaleza), Marcondes Sampaio
(Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), Macário Batista (Sobral),
Paulo Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama),
Roberto Aurélio Lustosa da Costa (Sobral).
Diretor
Inácio de Almeida (Baturité)
Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
serraegurgel@gmail.com / zewilsonibiapina@gmail.com
Editoração Eletrônica: Vanessa Gonçalves Campos
Distribuição: Antônia Lúcia Guimarães - Circulação: apoio da ANASPS
O jornal não se responsabiliza por textos assinados.
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CEP 70.790-100 | Fone: 3533 3800
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*ESPOSA envia uma mensagem para o MARIDO
que é Coronel do EB.
ESPOSA: Querido, por favor, não esqueça de
comprar pão quando voltar do trabalho e antes que
eu me esqueça... Sua namorada Janaína está aqui te
mandando um olá!”
Coronel: Quem é Janaína?
ESPOSA: Ninguém, só queria que você respondesse
para eu ter a confirmação de que viu minha mensagem
e que vai trazer o pão.
Coronel: Ah estranhei, é que estou com a Janaína
agora e achei que você tivesse me visto!
ESPOSA: O quê ? Onde você está?
Coronel: Na padaria perto de casa!
ESPOSA: Espere aí, estou indo aí agora mesmo!
Após 5 minutos, a esposa envia uma mensagem:
ESPOSA: Estou na padaria, onde você está?
Coronel: Estou no QUARTEL. Agora que você está
aí na padaria, compre o pão e vá para casa!!!
Moral da história:
Coronel é Coronel... e estratégia é tudo! A logística
é a chave!.

Este Ano foi Ótimo!!!

No ano da morte, estou vivo(a);
No ano da doença, estou saudável;
No ano da escassez, não faltou pão na minha mesa;
No ano da queda, estou em pé;
No ano do medo, estou confiante;
No ano dos desastres permaneci em segurança.

Sendo assim, afirmo, sem medo de errar, que este
foi um ótimo ano, pois eu tenho um GRANDE DEUS.
Quando o mundo inteiro parece estar à deriva, nosso
barco está navegando e não afundou e não foi por nossa
força, mas pela GRAÇA DE DEUS!!!
Então agradeço a Deus, porque neste ano estou, ou
melhor, “estamos” aqui em pé, saudáveis, com muita FÉ,
e vamos seguir em frente.
Gratidão ao MESTRE JESUS por seu imenso amor e
cuidados conosco.
FELIZ ÚLTIMA SEMANA DO ANO!!!
Rachei

Modéstia Cearense!

Estava num passeio em Roma quando, ao visitar a
Catedral de São Pedro fiquei abismado ao ver uma coluna
de mármore com um telefone de ouro em cima
Vendo um jovem padre que passava pelo local
perguntei a razão daquela ostentação.
O padre então me disse que aquele telefone estava
ligado a uma linha direta com o paraíso e que se eu
quisesse fazer uma ligação eu teria de pagar 100 dólares.
Fiquei tentado porém declinei da oferta.
Continuando a viagem pela Itália encontrei outras
igrejas com o mesmo telefone de ouro na coluna de
mármore. Em cada uma das ocasiões perguntei a razão
da existência e a resposta era sempre a mesma:
Linha direta com o paraíso ao custo de 100 dólares
a ligação.
Depois da Itália, chegando ao Brasil, fui direto para
o Ceará.

Conversando com o Leitor
# Recebemos a edição 242 de o Binoculo de fevereiro
de 2022 com artigos de Dias da Siva, Batista de Lima,
Clauder Araújo, Jacob Fortes, Marco Atonio Frota,
Januário Bezerra, e Caio Porfírio Carneiro e poesias
de Francisco Carvalho, Joaquim Leão, Dimas Macedo,
Anderson Braga, Antônio Salles, Antônia Carneiro,
Horácio Didimo.
# Veja o email de Duas da Silva cheio de contentamento: Amigo leitor, saúde e paz!
É uma alegria poder estar enviando mais uma edição
de Binóculo - edição 242/fevereiro, apesar de pequeno
atraso. É muito bom saber que você - mesmo com
sacrifício - lê o modesto jornal. Não sei até quando a
gente vai poder mandar estes textos que se organizam
com entusiasmo. Leio e releio todos eles. Erros, sempre
os haverá. Quem não erra? Para soerguimento, a gente
tem que cair primeiro. Vida e tempo derrubam sempre a
gente, de onde em onde. É bom viver, mesmo caindo...
O Criador, de nome Bondade, Misericórdia e Perdão,
tem sempre a mão estendida para levantar os caídos
pelo caminho. A garantia desse gesto, entusiasma a
gente. Um abraço.
# A Casa do Ceará com nica que desde janeiro está
emitindo os boletos para pagamentos da contribuição
social dos cearenses e não cearenses que querem ajudar
no financiamento das despesas da Casa. Os interessados
podem solicitar os boletos por telefone ou email. O valor da contribuição anual é de apenas R$ 300. Os que
ainda não se associaram poderão fazê-lo nas mesmas
condições.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

# Um grupo de 90 cearenses recebe diariamente, por
e-mail enviado pela Diretoria de Comunicação, a principal noticia do dia de interesse para os cearenses e não
cearenses e que sempre é publicada como a principal notícia do portal da Casa muito visitado por cearenses em
diversos países. Passada a temporada das noticias sobre
a pandemia, especialmente vacinação neste momento, a
noticia principal geralmente é sobre chuvas no Ceará.
# Voltou a ser acessado o site sobre os 60 anos da
casa do Ceará que esteve fora do ar por alguns dias, e
que contem 150 texto biográficos sobre cearenses que
deram sua contribuição para a consolidação de Brasília.
Tem também todos os dados sobre o Projeto Fausto Nilo
da nova sede da Casa do Ceará.
# Audiência Facebook 28 de dezembro de 2021 /
24 janeiro 2022
Ações na página 		
14
Visualizações da página
237
Alcance			531
Envolvimentos		 42
Vídeos			48
Curtidas			31
# Audiência Facebook 03 fevereiro/02 março 2022
Ações na página 		
21
Visualizações da página
287
Alcance			1.211
Envolvimentos		 248
Vídeos			335
Curtidas			87

Ceará em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

0s 50 anos de José Wilson e Edilma
A pandemia infelizmente interrompeu as
comemorações dos 50
anos de casados de Wilson Ibiapina e Edilma,
ele cearense, de Ibiapina,
e ela, goiana, de Anápolis, que se conheceram
em Brasília, casaram em Brasília, tiveram dois filhos
e tem uma neta. Zé Wilson e Edilma seguiram uma
vitoriosa carreira na Rede Globo, ele como editor de
Jornalismo e ela como repórter.

Capitão Wagner visita Estênio
O deputado federal
capitão Wagner, candidato a governador
do Ceará, pelo bloco
apoiado pelo Presidente
Jair Bolsonaro visitou o
escritório de advocacia
de João Estênio Campelo Bezerra e seu filho, Guilherme Campelo Bezerra.
Uma visita de cortesia, dada a liderança de Estênio na
comunidade cearense em Brasília, O capitão Wagner
tem grandes projetos para o Ceará.

Dividas na pauta
Em 02.02, o Presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará (FIEC) e da Associação Nordeste
Forte, Ricardo Cavalcante, se reuniu com o Ministro do
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Brasília. Em pauta, no Gabinete do Ministro, foi discutida
a regulamentação da MP 1016/2020, que versa sobre
a renegociação de dívidas do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE). A atividade faz
parte da agenda de Ricardo Cavalcante na Capital
federal, com intuito de fortalecer o projeto industrial
nordestino, além da promoção do desenvolvimento de
emprego e renda da região.

Amontada Valey
Deusmar Queirós investe para formar programadores Web Controlador do Grupo Pague Menos
inaugura hoje, em sua cidade natal, a Amontada
Valey Tecnologia e Empreendedorismo.

Bicentenário
Um cearense na festa dos 200 anos
O embaixador George Prata que é cearense está na
comissão da Secretaria da Cultura que trata das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.
A Comissão do Bicentenário tá mais pra lá do que cá.
É presidida pelo secretário Especial de Cultura, sr. Farias,
subordinado ao senhor ministro do Turismo, o sanfoneiro
pernambucano Gilson Machado Neto.
O evento mais importante: reinauguração do Museu da
Quinta da Boa Vista não se realizará.
Reguffe
O senador José Antônio Machado Reguffe não terá
vida fácil para se reeleger. Sua bandeira de honestidade
foi pra lata do lixo com o fim da lava ato e oficialização
da corrupção no Brasil. Com o governador Ibaneis
Rocha correndo solto para a reeleição, Reguffe tem
vários pretendentes a sua vaga de senador, como a
ministra Flávia Arruda e o ministro Anderson Torres.
Por isso mesmo poderá tentar retornar a Câmara e
manter um mandato.
2ª Miss Brasil cearense
Recordando Melissa Holanda Gurgel (Fortaleza, 3
de junho de 1994) é uma rainha da beleza brasileira,
eleita Miss Brasil 2014, 59 anos depois de Emília Corrêa Lima, representando o estado do Ceará. No Miss
Ceará 2014, Melissa venceu representando a cidade de
Maracanaú. Disputou o Miss Universo 2014, realizado
em Doral, nos Estados Unidos, no qual se classificou
entre as 15 semifinalistas.

Ceará em Brasília

Sérgio Piancó e Huck
Luciano Huck recebeu e agradeceu o retrato estilizado de Sérgio Piancó, de Acopiara, a terra do Lavrador,
entregue pessoalmente ao apresentador na gravação
do programa Domingão do Huck, Deus! Disciplina,
foco, reconhecimento.
Remoção de juízes
Em votação aberta e nominal, fundamentada
pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE), o Órgão Especial aprovou a remoção
de dois juízes, durante primeira sessão híbrida do
Colegiado, O juiz Magno Gomes de Oliveira, titular
da 3ª Vara Criminal de Caucaia, foi removido para
o 4ª Juizado Especial Cível da Capital; e a juíza
Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, titular da 1ª
Vara do Júri de Fortaleza, foi removida para Vara
de Execuções de Penas Alternativas, também da
Capital. As unidades em que os magistrados atuarão
também são de Entrância Final.
Posse no Crato
Foi simples mas calorosa a acolhida do novo Bispo
do Crato, o 7° que veio de Salgueiro/PE/.O Rito de
Posse Canônica iniciou com a recepção de Dom Magnus à porta da Catedral pelo Colégio dos Consultores,
o Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Tosi, e
o Presidente do Regional Nordeste, Dom José Luiz
Gomes de Vasconcelos. O padre José Vicente, que
administrou a Diocese de Crato no tempo de vacância,
apresentou-lhe o Crucifixo..
Após os ritos iniciais, foram apresentadas e lidas as
Letras Apostólicas ao Colégio dos Consultores, na presença do chanceler da Cúria Diocesana, Padre Rocildo
Alves, que exarou a ata. Em seguida, o Arcebispo de
Fortaleza passou para o novo bispo de Crato o báculo
e a cátedra.
Foi saudado por uma multidão na Praça da Basílica
de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Crato. Antes
de chegar ao Crato, de carro, passou por Barbalha.

A morte de Emília Corrêa Lima
Nascida em Sobral, Emília Barreto Corrêa Lima era professora
quando foi eleita Miss Ceará, em
1955, representando o Clube Maguari, morreu no Rio de Janeiro
aos 88 anos.
Ela depois foi eleita Miss
Brasil, em 1955, sucedendo
o reinado de Martha Rocha.
Emília recebeu elogios da escritora Raquel de Queiroz, que
lhe escreveu uma longa carta, e foi musa de Millor
Fernandes. Ela representou o Brasil no concurso de
Miss Universo.
Em 1956 ela se casou com o engenheiro Wilson
Santa Cruz Caldas passando a usar o nome de Emília
Corrêa de Santa Cruz Caldas, com quem teve quatro
filhos. Nélson, Marília, Emilinha e Ana Morando
no Rio de Janeiro, fundou duas creches dedicadas
a comunidades carentes cariocas, na Restinga e no
Cantagalo.
Dívida
O governador do Ceará está em dívida com a
Casa d Ceará em Brasília, Pelos Estatutos da Casa
ele é o presidente de Honra. Jamais se sensibilizou
em fazer que fosse uma visita de cortesia a Casa,
Bem diferente de antecessores. Fica o registro
em ata.
Homenagem
Na próxima edição da nossa flamante folha, homenagearemos Hugo Bianchi, o maior bailarino do Ceará
e nome entre os grandes bailarinos brasileiros.
Novo livro do Adírson
O incansável Adírson Vasconcelos, o historiador
de brasiiamm, lançará dia 14 de abril no instituto
Histórico seu novo livro, AS PALAVRAS MAIS
FORTES DA LÍNGUA PORTUGUESA, enciclopédia em que volta para a linguagem dos povos dos
países de língua portuguesa, Adírson já escreveu
tudo sobre Brasília.
Orlando Brito
Não resistiu aos padecimentos e morreu um dos
mais brilhantes repórteres fotográficos do país e
de Brasília o premiadíssimo ORLANDO BRITO,
deixando filha, genro e netos, além de trajetória
lembrada por contemporâneos e colegas, com respeito e carinho.
Justa a homenagem do Jornal Nacional e todos
os amigos que o acompanharam no velório e sepultamento no Campo da Esperança. Publicamos nesta
edição mais um artigo de Orlando Brito, desta vez
sobre uma conversa que teve com o legendário Seu
Lunga, em Juazeiro do Norte. Alguns traços estão
no seu blog.

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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Vepema ajuda a Casa do Ceará

luz e outras despesas
da instituição.
A Casa, disse
Lacerda Júnior, sofreu grande impacto financeiro com a
pandemia uma vez
que seus serviços
tiveram que ser reduzidos e seus eventos
que traziam recursos
para o seu financiamento foram praticamente cancelados.
Mesmo operando
com rígido protocolo de segurança
a Casa mantem seus serviços essenciais, entre eles o funcionamento
da Pousada Crhisantho Moreira
da Rocha, instituição delonga
permanência para idosos com 18
residentes.

D ECA E
PO RTI N AR I
PRO DU TOS COM ATÉ

off

Dirigentes da Associação dos
Empregados Aposentados da
Caixa Econômica Federal no DF
querem parceria com a Casa do Ceará
anos o trabalho da
A Diretoria da
Instituição.
Casa do Ceará
O Presidente
recebeu a visita
da Casa do Ceará,
dos integrantes
Lacerda Júnior,
da Associação
destacou o trabados Empregados
lho da Instituição
Aposentados da
em prol das pesCaixa Econômisoas carentes do
ca Federal no DF,
Leopoldina Co- Francisco Julho, Leopoldina Colares, José Sam- Distrito Federal e
lares, Presidente; paio, Maria Djanira, Antônia Guimarães, Teresi- Entorno e se coloTerezinha Dula, nha Dula, Hilma Colares e Vicente Magalhães. cou à disposição
para firmar uma
associada; Francisco Julho, Direpossível parceria
com a Associação,
tor Social e Hilma
proposta que será
Maria, Membro do
estudada oportuConselho Fiscal.
namente.
Os visitantes
O Diretor Viforam recepciocente Magalhães
nados pelos dirifez um breve resugentes da Casa do
Ceará, José Sam- Integrantes da Associação dos Empregados mo sobre as ativiAposentados da Caixa Econômica
dades da Casa do
paio de Lacerda
Federal e Dirigentes da Casa do Ceará.
Ceará e ao final da
Júnior, Presidente;
reunião os dirigentes
Vicente Magalhães,
Diretor Administratida Casa convidaram
vo-Financeiro; Maria
os visitantes para
Djanira, Diretora de
conhecer os setores
Promoção Social e
da Instituição, espeAntônia Guimarães,
cialmente a Pousada
Superintendente.
Crisantho Moreira
No encontro, a
da Rocha, Instituição
de Longa Permanênpresidente da Associa para idosos e que
ciação, Leopoldina,
acolhe 18 pessoas,
disse ter interesse
parte com suporte do
em firmar parcerias
Governo do Distrito
com a Casa do Ceará, ressaltando que
Federal.
José Sampaio e
conhece há muitos
Leopoldina Colares.
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Marcas clássicas,
desconto incrível.
USE O QRCODE ACESSE O CATÁLOGO
E VEJA OS PRODUTOS COM DESCONTO.
Aproveite a ENTREGA RÁPIDA
em até 6h* na sua casa

S I A T R E C H O 1 • 4 0 4 N O RT E • 5 1 2 S U L

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara
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* C O N S U LT E R EG U L A M E N TO N O S I T E

O repasse da Vara
de Execuções Penais, VEPEMA, no
Distrito Federal,
continua ajudando a
manutenção da Casa
do Cará, através das
generosas doações
feitas pelo juiz titular
da VEPEMA, Glimar
Tadeu Soriano, NO
m es de janeiro, o
valor da doação foi
de R$ 16.778,32. O
presidente da Casa
do Ceará, José Sampaio de Lacerda Júnior, ao agradecer a doação
destacou que a VEPEMA tem sido
uma grande parceira da Casa, com
repasses de recursos financeiros periodicamente. O valor recebido será
utilizado para pagamentos de água,

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

M. Dias Branco levou biscoitos
brasileiros para a ISM,
a maior feira global do segmento

Os produtos das marcas Vitarella,
Piraquê, Richester e Isabela foram
apresentados a clientes de todo o
mundo
Com forte presença no mercado
global, a M. Dias Branco participou da
ISM, a maior feira de biscoitos, snacks
e doces do mundo, que ocorreu entre
30 de janeiro e 02 de fevereiro em
Colônia, na Alemanha.
“O objetivo da M. Dias Branco é
fortalecer as marcas Piraquê, Vitarella,
Richester e Isabela globalmente ao proporcionar aos clientes a oportunidade
de levar os biscoitos mais vendidos
no Brasil aos seus respectivos países”,
afirma César Reis, Diretor de Exportação da M. Dias Branco.
Dentre os exemplos, está Vitarella,
a marca líder em biscoitos, que nasceu
em 1993 em Pernambuco e, atualmente, pode ser encontrada em todo o
Brasil. No portfólio levado para a ISM
esteve o Cracker Vitarella Tradicional,
com o diferencial do sabor amanteigado e as sete camadas que derretem na
boca. É o biscoito número 1 em vendas
do Brasil, de acordo com a Nielsen.
No portfólio de Piraquê, estiveram
produtos ícones da marca, como o biscoito Goiabinha, com a casquinha crocante e o recheio de fruta cremoso; o
Leite Maltado, o biscoito da vaquinha,
com sabor único e que derrete na boca;
além do Cream Cracker de Gergelim
e dos snacks Presuntinho e Queijinho,
que marcam gerações. Outro destaque
serão os Snacks de Batata, produzidos

à base de batata, em um formato
exclusivo, assado, crocante e fininho.
Richester, a marca de biscoitos
recheados mais amados e vendidos
do Brasil, como Escureto, Amori e
Animados Zoo, contou com portfólio completo. A marca é uma das
preferidas pelos brasileiros no varejo
digital, segundo o ranking digital das
20 marcas preferidas pelos brasileiros,
da Pesquisa Kantar Brand Footprint
Brasil.
César Reis ressaltou que mais do
que gerar vendas, é motivo de orgulho
para a Companhia levar ao mercado
global produtos exclusivos, com
qualidade, sabor e o DNA brasileiro.
A participação da M. Dias Branco
na ISM ocorreu em parceria com
a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(APEX-Brasil) e com a ABIMAPI
(Associação Brasileira das Indústrias
de Biscoitos, Massas Alimentícias e
Pães & Bolos Industrializados).
Para atender ao mercado externo,
a M. Dias Branco possui certificações
internacionais, que atestam qualidade, segurança alimentar, do trabalho
e do meio ambiente, como a FSSC
22000, que abrange todo o sistema
de gestão da segurança de alimentos,
reconhecida pela Global Food Safety
Initiative (GFSI). A Companhia conta
também com o Halal, qualificando-se
para exportar seus produtos para o
mercado islâmico.
Publicado por: Danielle Serra

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

Colaborador da M. Dias Branco
é eleito como um dos melhores
padeiros do Brasil

Há sete
anos na Companhia, Maurício já acumula
três prêmios
Em sua 13ª
edição, o prêmio Melhores
Padeiros do
Brasil reconheceu Maurício Santos,
técnico em Panificação da M. Dias
Branco, como um dos melhores padeiros do País, na categoria Padeiro
Destaque. Anualmente, a iniciativa
premia o empenho, a dedicação e o
talento dos profissionais da panificação
por todo o Brasil.
Maurício integra o time da Companhia há sete anos, na unidade Moinho Dias Branco, em Fortaleza/CE,

e já acumula
três prêmios.
“Agradeço a
empresa [M.
Dias Branco]
pela confiança
no meu trabalho, o que me
incentiva a
continuar me
aprimorando
sempre”, des-

taca o colaborador.
“A revista Panificação Brasileira
tem essa atenção com esses profissionais, que são a essência da panificação
brasileira”, afirma Augusto Cezar, da
Revista Panificação Cearense, que
outorga anualmente a premiação.
Confira a participação de Maurício
(a partir do minuto 42:28) no evento
de premiação:
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Leituras I
Aristóteles Bezerra
(*) Anamélia Custódio Mota – Tauá - Ceará.
Aristóteles Bezerra nasceu em Fortaleza, CE aos 29 de maio de
1895, filho dos professores Duarte Bezerra e Francisca Clotilde.
Formado em Ciências e Letras herdou dos pais o gosto pela Educação (professor, inspetor de ensino), pelo jornalismo e pela poesia.
Foi também dramaturgo, sua burleta CRESÇA E APAREÇA foi
apresentada no Grêmio Dramático Familiar – órgão de referência
para o teatro cearense dirigido por Carlos Câmara. Membro da Academia de Letras do Ceará, contemporâneo de Raquel de Queiróz,
Filgueiras Lima, Alba Valdez e Eduardo Mota. Esses últimos três
citados foram alunos de sua genitora.
Pertenceu ao Centro Literário Gustavo Barroso, cuja diretoria
para os anos de 1939-1940 era composta por José de Paula Freire
(presidente); Maurício de Souza (vice-presidente); Antônio Bezerra
de Meneses (orador); Amauri Saraiva (secretário); Valdir Lima
(tesoureiro); Daniel Caminha (bibliotecário). Na referida instituição
o professor Aristóteles Bezerra pertenceu ao Conselho de Honra ao
lado Carlyle Martins, Ari Maia Nunes e Assis Ferreira.
Daniel Caminha, do Grêmio Literário Gustavo Barroso: “Apesar
de saber que essas linhas não vão contribuir para o êxito do livro
citado, sinto-me, entretanto muito à vontade, em poder, nesse
momento, expressar sinceramente ao seu autor a expressão que
me vai n’alma. Não sou poeta, o que não me impede de admirar
as boas poesias. Quero levar ao conhecimento do culto membro da
Academia de Letras do Ceará que todos seus versos me agradam
bastante, mas como nós sempre gostamos mais de umas coisas do
que de outras peço ao senhor Aristóteles Bezerra para transcrever
alguns. Um trecho de um citado soneto: Nos momentos de dor ou
de alegria, De minha vida de sentimental, Minha dor muito pouco
me crucia, Minha alegria quase me faz mal”.
Esther Paiva: “Aristóteles Bezerra é um apóstolo. E seus versos
de uma beleza incomparável, só podem ser compreendido por
espíritos em alto de perfeição, porque eles estão enriquecidos por
atos de resignação e fé. Seus versos são genuinamente brasileiros,
pois não estão enxertados de termos estrangeiros (...) Sua veia
poética vem de hereditariedade, tendo dona Chiquinha (Francisca
Clotilde) deixado um número considerável de versos belíssimos”.
Serra Azul: “A expressão literária de um livro é sempre a
representação moral do autor. Não há maior prova disso do que
Transfigurações, de Aristóteles Bezerra (...) Raios de bondade e
doçura que irradiam de sua própria alma dolorosa e pacífica”.
Vital Bizarria, poeta do opúsculo em versos “Comigo”, prefaciado por Antônio Sales, afirma: “Li-o com verdadeiro interesse,
experimentando uma satisfação que me inspirava cada uma das
suas páginas impregnadas de suave lirismo. Portador de uma moral rígida e sã. (...) Transfigurações constitui um atestado frisante
de que seu autor é legítimo herdeiro de escol que foi Francisca
Clotilde sua genitora e poetisa distinta”. Bizarria destaca dentre a
produção da obra o soneto dedicado a memória de Juvenal Galeno,
o qual transcrevemos:
À Juvenal Galeno
Exímio trovador foste sempre inspirado!
Que harmonia há nos teus versos de amor!
Com que satisfação, com que crescente agrado,
Eu leio os teus versos, imortal trovador!
Soubeste decantar o vaqueiro e o roçado!
Exaltaste a jangada e o heróico pescador!
“Cajueiro pequenino”, há de ser apontado,
Como o trabalho teu, de mais alto valor.
As lendas e canções da terra de Iracema
Merecem de ti, ora a estrofe e ora o poema,
Chegaram a inspirar-te esplêndidas canções.
Ler teus versos - é ter-se arroubos de alegria,
É conhecer-se bem o poder da poesia
Que chega a comover os nossos corações!
Aristóteles Bezerra pertenceu ao Instituto de Geografia e História do Ceará, fundado aos 25 de agosto de 1935. No ano de 1938,
por ocasião do falecimento do Barão de Studart, dedicou o soneto
abaixo, publicado na Revista do Instituto (1938:69)
(*) Ana Custódio Mota (Tauá)
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Tempo de casamento cai e número de divórcios
cresce no Ceará, aponta IBGE

Em 2010, tempo médio de casamento era de 16,6 anos;
10 anos depois, média caiu para 13,9 anos, segundo IBGE.
Os casamentos estão durando menos, e os divórcios
estão mais frequentes entre os casais cearenses, segundo
uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no dia 18.
Conforme o órgão, em 2010, o tempo médio entre a data
do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio
era de 16,6 anos. Em 2020, essa duração caiu para 13,9
anos, cerca de três anos a menos.
Ainda segundo o estudo, os homens se divorciam em
idades mais avançadas que as mulheres. Em 2020, na
data do divórcio, os homens tinham, em média, 42 anos,
enquanto a média das mulheres era de 39 anos.
Divórcios
A pesquisa apurou também que a proporção dos divórcios concedidos em 1ª instância reduziu se comparado à

proporção dos divórcios por escrituras extrajudiciais. A
queda foi de 79,6% para 73,6% entre 2019 e 2020.
Em 2007, com a Lei 11.441, tabelionatos de notas passaram a realizar escrituras de divórcios extrajudiciais, de
natureza consensual, que não envolvessem filhos menores
ou incapazes.
Entre 2010 e 2020, houve estabilidade da proporção
de divórcios concedidos em 1ª instância entre casais que
possuíam somente filhos menores de idade, passando de
45,7% para 45,3% do total.
Já o número de divórcios dos casais sem filhos teve um
aumento, de 22,8% para 27,8%. Houve também redução
nos divórcios de casais que tinham somente filhos maiores
de idade (de 22,2% para 19,2%) e dos que tinham filhos
maiores e menores de idade (9,3% para 6,8%).
Por g1 CE

Nova desembargadora do TJCE reforça compromisso com a
magistratura para garantir direitos ao cidadão
A nova integrante do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE), desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro,
recém-empossada em 18.02), em solenidade híbrida
na Escola Superior da Magistratura do Estado (Esmec),
destacou, em seu discurso, a importância dos valores
que conduzem suas atividades, além do compromisso
com o Judiciário estadual
e a população cearense. “Comprometo-me
a continuar dedicando
amor ao trabalho, a esta
Instituição Judiciária e
a sua missão de garantir
direitos para realizar Justiça no Ceará”, enfatizou.
A magistrada relatou a
importância dos valores
éticos que norteiam a
magistratura e defendeu
a postura do magistrado
tolerante, que busca soluções, especialmente,
nas questões envolvendo
conflitos sociais, com
a promoção do amplo
debate. “Cito a coragem
específica de ser fiel a sua
alta missão com independência, livre de injunções
marginais, de pressões
ilegítimas, em condições de cumprir, com
incondicional respeito
ao interesse público, os
elevados objetivos que
pautam a própria existência do Poder Judiciário. Justiça
é a primeira necessidade social. É com honradez pessoal
e profissional que o juiz obtém o respeito da sociedade
e sua própria legitimidade para aplicar a lei”, disse.
A nova desembargadora afirmou ainda ser fundamental o atendimento às partes e advogados, além de conviver em harmonia com os profissionais que compõem
o Sistema de Justiça do Estado. “O magistrado precisa
estar em contato permanente com pessoas, presidir audiências e sessões de julgamentos, ouvir testemunhas,

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

se comunicar com peritos, entrevistadores forenses,
autoridades civis e militares”, lembrou.
Também frisou a importância da tecnologia na condução das atividades atuais da Justiça. “Atualmente,
a demanda processual é gigante, existem inúmeras
metas a serem cumpridas, há a necessidade de vários
sistemas de informática,
uns por onde tramitam
os processos eletrônicos,
outros para que seja possível extrair informações
ou monitorar eventuais
gargalos”.
GRATIDÃO À PRESIDENTE DO TJCE
A magistrada atuou
por dois anos como juíza
auxiliar da Vice-Presidência e um ano na
Presidência sob a condução da desembargadora
Maria Nailde Pinheiro
Nogueira, presidente do
TJCE. Joriza Magalhães
agradeceu pelo tempo
de trabalho a ela confiado. “Meu agradecimento
todo especial à desembargadora Nailde, pela
confiança que em mim
depositou, pela escuta
ativa, pela empatia e
gentileza no trato, pelo
olhar atento a tudo, pela
impressionante disposição e disponibilidade. Como foi feliz e inspirador
acompanhá-la e como aprendi nessa missão. Minha
gratidão máxima por essa oportunidade vivida”.
A importância da família
Joriza Magalhães destacou a felicidade de poder
honrar os pais e agradeceu pelo carinho que dedicaram a
ela. Também citou o marido (in memorian) que a incentivou a “florescer como mulher e ocupar os espaços que
desejei”. A magistrada estendeu a gratidão aos filhos,
aos irmãos e aos colegas desembargadores e juízes.
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Leituras II

Camocim parou para ver hidroavião pousar

Wilson Ibiapina (*)
Neste ano completa 90 anos que o maior hidroavião
já construído no mundo, o Dornier DO-X, desceu em
Camocim, escala dessa única viagem. O avião alemão
de 12 motores não teve o sucesso comercial que seu idealizador, o professor alemão Claude Dornier, imaginou.
Depois de percorrer 43 mil quilômetros, foi levado para
o Museu da Aviação de Berlim, onde terminou destruído
em um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial.
Foi grande o alvoroço provocado pelo avião na pequena e pacata cidade de Camocim no dia 13 de junho de
1931. O avião, inventado no ano de 1903 pelos irmãos
Wright, como querem os americanos, ou em 1906,
quando Santos Dumont voou com o 14 Bis, em Paris,
ainda era uma “coisa do outro mundo”. Conta-se que,
nos anos 50, na Serra da Ibiapaba, uma mulher perdeu
o marido porque, ao ouvir o som de um avião, pensou
que o mundo estava se acabando e resolveu contar-lhe
que o tinha traído.
As companhias aéreas não existiam como hoje e os
inventores ainda estavam com a mão na massa tentando
colocar no ar aparelhos que transportassem pessoas mais
rápido do que os navios e trens.
O hidroavião é equipado para utilizar uma superfície
aquática como pista de pouso e decolagem. Na verdade,
o transporte dessa modalidade nada mais é do que um
barco voador.
O primeiro deles foi projetado pelo francês Alphonse
Penaut (1876), mas nunca foi construído. Outro francês,

Henri Fabre, realizou o primeiro voo de hidroavião em
Martigues, França (1910), mas foi o projetista de aviões
norte-americano Glenn Curtiss que pilotou o primeiro
hidroavião prático em San Diego (EUA), e transportou o
primeiro passageiro, ambos os feitos realizados em 1911.
Nas décadas de 20 e 30, muitos países estavam construindo
hidroaviões para uso civil e militar. Na segunda metade dos
anos 30 começou a era dos hidroaviões gigantes, iniciada
pelo Dornier.
Transporte seguro
O professor alemão Claude Dornier, em 1929, engrossou a lista dos que queriam colocar no ar um transporte
seguro e rápido. Foi no estaleiro do Lago Constance que
ele conseguiu concluir seu invento, batizado de Dornier
DO-X. Um gigante hidroavião para o transporte civil.
Podia levar 72 passageiros e 20 tripulantes.
O primeiro voo-teste, no dia 12 de julho de 1929, foi
sobre o Lago Constance. Depois de outros testes, fez seu
primeiro voo com 169 pessoas a bordo no dia 21 de outubro de 1929. Tudo testado e aprovado, o professor Claude
parte para sua ousada viagem de longa distância. Levanta
voo no dia 5 de novembro de 1930 num cruzeiro mundial.
A rota começou pela Europa, mais exatamente no
Rio Reno. Foi a Amsterdã e de lá voou para Calshot, na
Inglaterra, Bordeaux, na França, La Coruna, Espanha,
e Lisboa, em Portugal, onde um acidente interrompeu
a viagem. Pegou fogo na asa esquerda, o que atrasou a
viagem em mais de um mês. Decolou no dia 31 de janeiro
para Las Palmas, na Ilhas Canárias, onde enfrentou mais
problemas. Bateu num banco de areia e o avião ficou

parado por mais três meses. Depois de voar pela costa
africana atravessou o Oceano Atlântico. O tanque de 16
mil litros de combustível praticamente vazio fez com
que esse návio-voador descesse em Camocim, na manhã
daquele dia 13 de junho de 1931.
A população de Camocim, mesma acostumada a ver
a amerissagens (pouso na água) como a que o aviador
Pinto Martins fez em 19 de novembro de 1922, tomou
um susto quando viu o DO-X. O aviador Euclides Pinto
Martins fez o primeiro voo dos Estados Unidos para o
Brasil, saindo da Flórida. Nem esse feito do filho do
Município de Camocim provocou tanta comoção na
cidade. Pinto Martins pilotava o hidroavião biplano,
de 28 metros de envergadura e dois motores “Liberty”
de 400hp, cada. Acompanhados por um jornalista e um
cinegrafista, decolaram uma máquina de oito mil quilos,
criado na pioneira Fábrica Curtiss. Já o DO-X parecia
um návio-voador movido por 12 motores. O DO-X mais
parecia uma nave espacial, uma coisa do outro mundo.
Orlando é um homem culto. Ler é seu passatempo preferido. A memória invejável faz a diferença. Os amigos
o chamam de Google. Tem na ponta da língua resposta
para qualquer pergunta sobre política, história, geografia
ou conhecimento geral. Atualmente, o paulista mora
em Brasília, onde dirige uma ONG que cuida do meio
ambiente da Amazônia, mas já exerceu outras profissões.
Militar da reserva do Exército, lembra que o hidroavião
ficou em frente à Estação Ferroviária da cidade.
(*) Wilson Ibiapina(Ibiapina) jornalista e escritor

Reforma no Fórum de Ibiapina será concluída em julho de 2022
Reforma no Fórum de Ibiapina começou, Foi assinada,no dia 02.02, a ordem de serviço para início das
obras de melhoria no Fórum de Ibiapina, na Serra da
Ibiapaba. A reforma deve começou em (07/02), com
previsão de conclusão para julho deste ano.
A reunião virtual foi conduzida pelo juiz auxiliar da
Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
Ricardo Alexandre, representando a presidente do
Judiciário, desembargadora Maria Nailde Pinheiro
Nogueira, que naquele momento participava da abertura
dos trabalhos de 2022 na Assembleia Legislativa. Durante o encontro, o magistrado ressaltou a expectativa
na realização da obra. “A reforma deixará o prédio
muito mais confortável para todos nós, tanto nosso
público interno, como o juiz da Comarca, promotores,
advogados, servidores e principalmente os cidadãos que
procuram o nosso serviço.”
Entre as obras que serão realizadas estão as medidas
de acessibilidade, como banheiro acessível, rampa de
acesso, piso tátil na entrada e sinalização em braille;
modernização das instalações elétricas e de rede; substituição do piso; reforma da fachada; melhorias de segurança; implantação de sala do Depoimento Especial;
regularização do edifício junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Ceará e pintura geral. O valor da reforma é
de R$ 671.211,75.
Juiz titular da Comarca de Ibiapina, Anderson Alexandre Nascimento Silva ressaltou a importância da
reforma para o município. “É um fórum que foi inau-
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gurado em 1996 e reinaugurado em 2005, época em que
me formei em Direito. É um local onde a população
predominantemente é carente, por isso as melhorias
serão muito importantes para todo mundo. Eu só quero agradecer a todos, e em especial à presidência do
Tribunal de Justiça, por fazer essa reforma”, concluiu
o magistrado.
Na ocasião, o secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, Pedro Sampaio, agradeceu à equipe de
projetistas e de engenharia do Judiciário e deu detalhes
sobre a empresa que vai conduzir a obra. “Estão conduzindo a reforma de Morada Nova e foram eles que
entregaram o Fórum de Santa Quitéria, inaugurado em
outubro do ano passado, além da reforma no Fórum
de Caucaia. Então, já é uma empresa que tem um bom
relacionamento com o Tribunal e assim a gente espera
que permaneça.”
Francisco Holanda Sampaio, representante da em-

presa FHS Construtora, também lembrou o histórico
da empresa na reforma de fóruns. “É um prazo que a
gente tende a cumprir sem nenhum problema. Já vamos
nos antecipar para fazer as instalações provisórias enquanto as obras acontecem. Estamos com a equipe toda
preparada, já visitamos a obra e segunda-feira estamos
dando o pontapé inicial”, explicou.
Programa Avançar
A reforma de Fóruns está prevista nos projetos do
Programa Avançar, lançado na última semana, que
também envolve ações voltadas à humanização e à
tecnologia. Só em 2021, foram realizadas melhorias
estruturais em 13 comarcas: Pedra Branca, Parambu,
Antonina do Norte, Farias Brito, Cariré, Reriutaba,
Tianguá, Ararendá, Ubajara, Porteiras, Frecheirinha,
Massapê e Alto Santo. Também foram instaladas salas
de depoimento especial, destinada à oitiva especializada
de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
crimes de violência, nas comarcas de São Benedito,
Acopiara, Canindé, Camocim, Itapipoca e Sobral.
Além disso, houve a ampliação física das comarcas de Quixadá, São Benedito, Acopiara e Icó. Já na
Capital, foi concluído o projeto de reforma da Escola
Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), que incluiu a climatização da área de convivência e iniciada
as obras de melhoria no Fórum Clóvis Beviláqua para
adequar a administração do TJCE após sinistro que
danificou o Palácio da Justiça, em setembro do ano
passado.
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Leituras III

Ideologia e Pragmatismo

Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
Para entendermos doutrinas e princípios inerentes à política, à
economia, à história, dentre outras ciências, é fundamental possuir
algum conhecimento das filosofias socrática, platônica e aristotélica.
A ideologia pode ser vista como um conjunto de verdades definidas
por uma pessoa ou grupo de pessoas. Já o pragmatismo é a interpretação das coisas mediante teses visando resultados nem sempre
duradouros. A ideologia, quando verdadeira, encontra estratégias
para vencer os obstáculos. Já o pragmatismo, procurando resultados de curto prazo, não consolida uma situação racional. A história
nos mostra que as manifestações ideológicas, quando consistentes,
levam-nos a caminhos pacifistas, éticos, de liberdade, de solidariedade e democráticos. Por outro lado, o pragmatismo de resultados
poderá conduzir uma sociedade para desencontros de objetivos,
bem como para regras de conduta moral duvidosas. Neste século
XXI, os países, quer sejam desenvolvidos ou emergentes, estão em
busca de melhores condições materiais, levando-se em conta, principalmente, o chamado processo de globalização. Tal quadro criou
teorias confusas misturando teses liberais com teses autoritárias;
propostas capitalistas com propostas socialistas; atitudes pacifistas
com atitudes bélicas, até mesmo manifestações democráticas com
manifestações totalitárias. Dentro deste quadro de referência, é sempre saudável ter a convicção de que a pior democracia é preferível a
qualquer ditadura, como também, em qualquer país, o objetivo da
atividade estatal deve ser o bem comum e não a vantagem de uma
minoria ou de quem governa. As manifestações sinceras e coerentes
de apoio e desaprovação a um governo constituem os pilares básicos
de sustentação de um sistema democrático. São sinceras, quando
não se aproveitam de fatores circunstanciais como também não
buscam vantagens eleitoreiras ou de outra natureza, numa visão
puramente tática. Por outro lado, são coerentes quando rejeitam o
pragmatismo alienado e procuram propostas compatíveis com as
diretrizes programáticas baseadas em ideias estratégicas. Ademais,
é fundamental ter em mente a defesa de princípios éticos e morais,
bem como a importância dos direitos individuais e sociais.

Mundo tolerável

Nosso objetivo é refletir sobre algumas questões que preocupam
a opinião pública mundial em nossos dias. A ganância de determinados países motiva uma desconfiança que prejudica o entendimento,
gerando desigualdades e desequilíbrios políticos, econômicos, sociais
e culturais. Nessa linha de raciocínio, surgem a exploração desordenada dos recursos naturais não renováveis, a miséria crescente de
milhões de pessoas, a corrida armamentista, a falta de solidariedade
humana, a ausência de uma paz estável, dentre outros problemas. O
ideal decadente traduz a falta de perspectiva das novas gerações deixa
num clima de perplexidade os mais velhos. Precisamos renascer a
cada dia. O ideal se conquista com o trabalho sério, a verdade e os
mecanismos justos de colaboração. Segundo Gandhi, “Nada tenho de
novo para ensinar o mundo; a verdade (satyagraha) e a não violência
(ahimsa) são tão antigas quanto as montanhas. Tudo o que tenho feito
é tentar praticar as duas na escala mais vasta que me é possível”.
Necessitamos de fé e esperança para sermos tolerantes. O radicalismo
tem influenciado de forma negativa as alterações de comportamento
e de organização social. Crises, desemprego, miséria, endividamento
e violência decorrem de movimentos radicais que não buscam soluções, mas modelos errôneos do ponto de vista socioeconômico e
político. Todavia, é extremamente difícil e controvertido encontrar
um modelo sociológico, filosófico e ideológico, capaz de gerar uma
unanimidade. Enfim, qual o mundo tolerável? Na nossa opinião,
pelo menos, não deverão prevalecer a ganância, a falta de ideal, o
fundamentalismo e o ódio. Por sua vez, conforme Noberto Bobbio,
“A primeira grande distinção no universo das doutrinas políticas é
a que contrapõe teorias idealistas do Estado perfeito, ou da melhor
forma de governo, e teorias realistas”. Assim, a ideologia pode ser
vista como um conjunto de verdades definidas por uma pessoa
ou grupo de pessoas. A ideologia, quando é verdadeira, torna-se
estratégica, vence os obstáculos, alcançando a certeza da existência
de Deus. P.S. O amor sempre vencerá o ódio. Gonzaga Mota Prof.
Aposentado da UFC
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, historiador,
ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.
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Expansão do Ensino Superior do Ceará terá sete novos
campos, saltando de 16 para 33 cidades.
O governo do Estado do Ceará anunciou que o
Ceará contará com sete novas sedes para as três
universidades estaduais no Interior. Saltando de 16
para 23 municípios com ensino superior estadual
disponível, o incremento é de 44%. Além disso, o
chefe do Executivo Estadual apresentou novos cursos para cinco campi já existentes, como Medicina
em Crateús, Quixeramobim e Crato, além
de Agronomia em São
Benedito. Outro destaque do anúncio foi
a confirmação de 693
vagas em concurso público para professores
efetivos.
Na oportunidade,
foi assinado o decreto
que institui a Política
de Expansão do Ensino Superior do Estado
do Ceará. Segundo o
governador, a consolidação da política é resultado
de um diálogo desenvolvido com as instituições
de ensino e gestões municipais. “Estamos falando
aqui com o único objetivo de garantir que os nossos
jovens cearenses possam ter mais próximo um curso
superior, para que eles possam seguir e ter esperança
de uma vida melhor, sendo futuros profissionais”,
afirmou Camilo Santana.
A definição dos cursos conforme a sede é norteada pela vocação regional, de forma a atender a
demanda de profissionais qualificados para fomentar o desenvolvimento local.
A vice-governadora Izolda Cela enfatizou a importância de investir na transição do Ensino Médio
ao Ensino Superior. “Essa ação vai no sentido de
acompanhar essa tônica de cuidar das gerações de
cearenses, com a presença da universidade, principalmente uma universidade que esteja cada vez mais
vinculada às necessidades do povo. O Programa
Cientista Chefe é muito importante, tem tido uma
marca fabulosa em nosso Estado. E a intenção é que
sigamos nessa articulação para o bem das pessoas”.
Em reconhecimento ao momento histórico, o
ex-governador e hoje senador Cid Gomes pontuou
que o processo de interiorização consolida o Ceará
como a Terra da Luz. “O Ceará, mais uma vez, dá o
exemplo. Isso é parte de uma estratégia, um estudo
e uma necessidade que se tem de fortalecer a nossa
educação desde a Educação Infantil, na parceria
com os municípios. No Ensino Fundamental, o
Ceará dá exemplo: das 100 melhores escolas, nós
temos 82 situadas entre elas. No Ensino Médio,
somos o quarto melhor indicador do Brasil”.
Ceará do Conhecimento
Para o titular da Secitece, a interiorização capta
e potencializa as vocações culturais e econômicas
acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

de cada região, incluindo mais cearenses. “No ano
passado nós tivemos a maior produção científica
da história das universidades do Ceará desde 1997.
Hoje, nós estamos, por determinação e convicção
do nosso governo liderado pelo Camilo Santana,
anunciando o maior concurso, a maior interiorização e a maior democratização do ensino superior.
Essa democratização
é para aqueles que
precisam, que são os
filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que
sustentam a nossa nação e o nosso Estado”,
comemorou Carlos
Décimo.
O maior concurso
público da história de
universidades estaduais terá um total de
693 vagas para professores universitários
efetivos, de forma a contemplar as carências das
universidades e viabilizar a plena implantação dos
16 cursos listados no anúncio.
Transformação social
O papel das universidades na transformação da
sociedade foi reforçado pelo reitor da Urca. “O
papel da universidade é promover e capitanear as
grandes demandas de uma sociedade. Mas, acima
de tudo, ela precisa ser chancelada pela sociedade.
Esse diálogo com gestores, comunidades e territórios onde as universidades estão inseridas é fundamental para que, de fato, a gente possa transformar
com inclusão, criatividade e humanização”, afirmou
Lima Júnior.
Os cursos de Medicina, por exemplo, contribuem
para a estratégia de descentralização e regionalização da Secretaria da Saúde do Ceará. “O sistema de
saúde não se faz apenas com estruturas de saúde,
mas se faz com pessoas. Daí porque é importante a
gente desenvolver a força de trabalho do sistema,
estimular o ensino e pesquisa e gerar conhecimento,
que é o principal valor para levar desenvolvimento
para a região e, consequentemente, levar mais saúde
para o cearense”, disse Marcos Gadelha, titular da
Sesa.
“Estamos diante de uma ação de inclusão social
pela educação no ensino superior do nosso Estado.
Fortalece toda uma ação que o Estado vem fazendo
há décadas na redução das desigualdades sociais
e no aumento da produção do conhecimento humano”, ressaltou o reitor da Uece, Hidelbrando
Soares.
“Novos cursos vão chegando atendendo boa parte
da população desses municípios e colaborando com
o desenvolvimento de cada região dessa”, completou o reitor da UVA, Fabiano Cavalcante.
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Leituras IV
Por JB Serra e Gurgel (*)

Iracema, o mito que destaca a mulher cearense

Não tivemos governadora, ministra de Estado general,
almirante, brigadeiro, Tivemos uma senadora Patricia Saboya
(Sobral).Temos uma ministra de Tribunal Superior (TST), duas
deputadas federais Luizianne Lins (Fortaleza) e Erica Kokay
(Fortaleza) Em legislaturas anteriores, tivemos as deputadas
Maria Laura Pinheiro (Jaguaribe), Moema Santiago (Fortaleza)
Gorete Pereira (Juazeiro do Norte)(, É muito pouco para as 12
gerações do Ceará desde que se tornou independente de Pernambuco, em 1799.
Tivemos muitas mulheres que foram lideres no seu campo de
atuação. Rachel de Queiroz, (Quixadá) Ana Miranda (Fortaleza).
Heloísa Lustosa (Sobral), nas letras, muitas prefeitas, vereadoras
e deputadas estaduais, muitas juízas, procuradoras. Delegadas e
desembargadoras. Lideres civis, homenageamos Maria da Penha
(Fortaleza), que freou a brutalidade masculina, a atriz Florinda
Bulcão (Uruburetma), as pintoras Grauben (Iguatu), Sinhá
d’Amora (Lavras da Mangabeira) e Heloisa Joaçaba (Fortaleza).
as diplomatas embaixadoras Ana Lucy Gentil Cabral Petersen
(Fortaleza) e Maria Edileuza Fontenelte (Viçosa do Ceará).
Referencias as mulheres lideres estão na premiação da Sereia
de Ouro do Grupo Verdes Mares, desde 1977: Eunice Barroso
Damasceno, Florinda Soares Bulcão, Nadir Papi Saboia, Heloísa
Joaçaba, Maria Calmon Porto (Fortaleza), eterna presidente da
Casa do Ceará em Brasília, Maria Adísia Barros de Sá (Cariré),
Maria Violeta Arraes Alencar Gervasieau (Araripe), Dora Sandoval, Elizabeth Silva, Ana Miranda (Fortaleza), Regina Passos,
Lúcia Maria Alcântara (Fortaleza), Ângela Maria Rosa Mota
de Gutierrez (Fortaleza), Maria da Penha, (Fortaleza) Sinhá
d’Amora (lavras da Mangabeira) Iracema do Vale. (Fortaleza)
Na literatura, no imaginário do autor,cearense, a mulher sempre teve espaço inicialmente com Iracema, de José de Alencar,
“ a virgem dos lábios de mel”., seguindo-lhe Dona Guidinha do
Poço, de Oliveira Paiva, a historia de Marica Lessa de Quixeramobim, Luzia Homem, de Domingos Olimpio; A normalista, de
Adolfo Caminha, Mundinha Panchico, de Juarez Barroso, Maria
Rita, de Gustavo Barroso.
No grupo das mulheres escritoras, Batista de Lima, lista

Ana Batista, Ana Faço, Emília Freitas, Henriqueta Galeno,
Francisca Clotilde e Nenzinha Galeno, que são nomes de rua
em Fortaleza, Nem Rachel de Queiroz mereceu a honraria.
A primeira mulher a ingressar na Academia Cearense
de Letras foi Alba Valdez, no dia 04 de outubro de 1937,
para ocupar a cadeira de número 22. A segunda a ingressar
foi Henriqueta Galeno na cadeira 23. Em 1960 foi a vez do
ingresso de Nenzinha Galeno. A quarta mulher a ingressar
na ACL foi Noemi Elisa Aderaldo, em 1988. Em 1990 foi a
vez de Marly Vasconcelos e em 1994, Rachel de Queiroz e
Beatriz Alcântara. Em 1996 foi a vez de Regine Limaverde,
em 1997, Ângela de Gutiérrez, em 2000 Giselda Medeiros e
finalmente em 2002 Natércia Campos.
Bárbara Pereira de Alencar não nasceu no Ceará, mas é
cearense por família, nasceu em Senhor Bom Jesus dos Aflitos
de Exu, sertão de Pernambuco, na Fazenda Caiçara — pertencente ao patriarca da família Alencar, o português Leonel
Alencar Rego, seu avô. Adolescente, Bárbara se mudou para
a então vila do Crato (sua Casa foi destruída), casando-se
com o comerciante português José Gonçalves do Santos.
Foi consagrada heroína republicana era mãe dos também
revolucionários José Martiniano Pereira de Alencar e Tristão
Gonçalves e avó do escritor José de Alencar,Morreu depois
de várias peregrinações em fuga da perseguição política em
1832 na cidade piauiense de Fronteiras, mas foi sepultada em
Campos Sales, no Ceará.
Há duas outras cearenses de quem pouco se fala, mas que
foram importantes, ambas nascidas em Taua: Francisca Clotilde Barbosa de Lima (Tauá, 19 de outubro de 1864 - Aracati,
8 de dezembro de 1935) e Emília de Freitas
Clotilde [e. Autora de A Divorciada (1902). Participou
da campanha abolicionista e foi defensora da emancipação
feminina. Publicou contos, poemas e artigos também por meio
do pseudônimo Jane Davy[2].. Também esteve envolvida com
a campanha abolicionista.
Anotações de Batista de Lima ressaltam que Francisca
Clotilde lançou ainda no século XIX seu livro A rainha do
ignoto, o, numa narrativa fantástica, é um livro que apresenta
uma feição feminista da mulher numa sociedade matriarca!.

Foi mulher além do seu tempo. No início do século XX escreveu
A divorciada, tratando de um tema tabu à época.
Emília de Freitas fez a Escola Normal, formando-se professora, em 1873 a começou colaborar em diversos jornais literários
do Ceará como o Libertador, A maior de suas poesias foi depois
compilada no volume intitulado Canções do lar (1891). Emília
de Freitas participou ativamente da Sociedade das Cearenses
Libertadoras, que tinha caráter abolicionista, tendo inclusive
discursado em 1893 na tribuna, fato este muito. Em 1899, sai
A Rainha do Ignoto, sua principal obra, a que deu o curioso
subtítulo de “romance psicológico!”
Há uma cearense controversa também de Tauá Antônia
Alves Feitosa (Tauá, 8 de março de 1848 — Rio de Janeiro,
9 de outubro de 1867), que se. Tornou- celebridade em 1865
pelo fato de ter se engajado ao Exército Brasileiro como uma
Voluntária da Pátria, no para a Guerra do Paraguai.[No início
de 1865, mudou-se para a casa dum tio, em Jaicós, no Piauí. Ali
Jovita alistou- aos 17 anos, travestida de homem,o presidente
d da Província do Piauí, Franklin Dória, incluiu no Exército
Nacional como segundo-sargento. No Rio de Janeiro,, teve seu
embarque negado seus apoiadores tentaram revogar a ordem.
Em 1865, foi recebida pelo próprio imperador Pedro II. Jovita
suicidou-se aos 19 anos, na tarde de 9 de outubro de 1867, na
casa da Praia do Russel, n.º 43. Havia algum tempo que ela
mantinha relações com o inglês William Noot, engenheiro da
Rio de Janeiro City Improvements Ltda.
Há cearenses que no campo da beleza foram longe como
Emília Corrêa Lima, miss Brasil de 1955, e Melissa Holanda
Gurgel, miss Brasil de 2020.
No humor, destaque para Ruth Romcy, Lupe Gigkiottim
(Maria Lupicinia Viana Paula Gigliotti ).Karla Karenina (Meirinha), Valeria Vitoriano (Rosicleia), Solange Teixeira, Talita Sá.
Há duas mulheres, herdeiras de seus maridos, que são referencias no Ceará, d. Yolanda Queiroz, herdeira do Grupo Verdes
Mares, de Edson Queiroz, e Maria Consuelo Leão Dias Branco
viúva de Ivens, de Sá Dias branco, esta apontada pela revista a
mulher mais rica do Ceará pela revista Forbes,
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor, serraegurgel@gmail.com

Monitor aponta seca mais branda no Ceará
O Ceará teve um abrandamento do fenômeno,
segundo o Monitor de Secas. Considerando as
quatro regiões integralmente acompanhadas pelo
Monitor, a maior severidade observada em dezembro aconteceu no Sudeste, que registrou 8% de seca
excepcional – a mais severa da escala do Monitor.
Já o Nordeste teve a menor severidade do mês e foi
a única região a não ter registro de seca extrema ou
seca excepcional no período.
Ainda segundo o relatório do Monitor de Secas
seis estados registraram seca em 100% do território
no último mês: Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e
Sergipe. O Distrito Federal aparece como única unidade da Federação livre do fenômeno e os demais
14 estados acompanhados pelo Monitor apresentam
entre 10,7% e 97,9% de suas áreas com seca.
Em decorrência de chuvas muito acima da média
em dezembro, houve uma significativa diminuição
da seca no Nordeste, especialmente com o recuo das
secas fraca e moderada em grande parte da Bahia,
Maranhão e Piauí.
Outro destaque foi a atenuação do fenômeno
no sudeste do Piauí, norte de Sergipe e sudoeste
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Entre novembro e dezembro de 2021, em termos de severidade da seca,

de Alagoas; onde a seca passou de grave para moderada.
Monitor de Secas
O Monitor realiza o acompanhamento contínuo
do grau de severidade das secas no Brasil com
base em indicadores do fenômeno e nos impactos
causados em curto e/ou longo prazo. Os impactos
de curto prazo são para déficits de precipitações
recentes até seis meses. Acima desse período, os

impactos são de longo prazo. Essa ferramenta vem
sendo utilizada para auxiliar a execução de políticas
públicas de combate à seca.
O projeto tem como principal produto o Mapa
do Monitor, construído mensalmente a partir da
colaboração dos estados integrantes e de uma rede
de instituições parceiras que assumem diferentes
papéis na rotina de sua elaboração. No Estado do
Ceará, a Secretaria dos Recursos Hídricos, através
da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos (Funceme), colabora com informações.
A metodologia do Monitor de Secas foi baseada
no modelo de acompanhamento de secas dos Estados Unidos e do México. O cronograma de atividades inclui as fases de coleta de dados, cálculo
dos indicadores de seca, traçado dos rascunhos do
Mapa pela equipe de autoria, validação dos estados
envolvidos e divulgação da versão final do Mapa
do Monitor, que indica a ausência do fenômeno ou
uma seca relativa, significando que as categorias
de seca em uma determinada área são estabelecidas
em relação ao próprio histórico da região.
Marina Filgueiras - Ascom SRH
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Casa do Ceará aprovou suas contas de 2022 manteve seu atendimento na Pousada,
com 18 idosos, na Odontoclínica e na Policlínica e nos cursos profissionalizantes

A Casa do Ceará em Brasília aprovou em 23.03.2022,
em assembleia geral virtual, suas contas de 2022, e divulgou o relatório de suas realizações prejudicadas pela
pandemia, mas continuaram mantendo a pulsação da
solidariedade cearense, que é cearensidade, observados
todos os protocolos sanitários.
O relatório divulgado assinalou os quatros pontos
de ação da casa:
Assistência Social com a Pousada Crisanto Moreira
da Rocha, com 18 idosos residentes.
Assistência a Saúde, com a Odontoclínica, a Policlínica e o Centro de Terapia.
Cultura com a Pinacoteca Álvaro Lins Cavalcante,
as bibliotecas Mauro Benevides e Colombo de Souza
e o Centro de Artes e tradições Mary Calmon.
Formação educacional e profissional com os cursos
de Cuidadores, de Cabeleireiros, de manicures, de
Corte e Costura.
Consulta médica e tratamento psicológico
304
Tratamento odontológico		
134
Próteses dentárias			
10
Auxílio financeiro			
3
Exames laboratoriais			
6
Bolsas de estudo cursos profissionalizantes 6
Total				
463
Receitas e despesas se mantiveram estáveis R$
2.562.579,10
Atendimentos gratuitos proporcionados?

Na Policlínica se realizaram os procedimentos:
Oftalmologista		 1.407
Clínico/Cardiologista
764
Neurologia			2.260
Dermatologia 		
331
Otorrinolaringologia		
89
Ginecologia			250
Endocrinologia
0
Ortopedia
		
219
Psiquiatria			710
Urologia
		
149
Psicologia
		
466
Nutrição
		
27
Fonoaudiologia		 46
Psicanálise
		
17
Pneumologia 		
18
Gastroenterologia
110
Total 		
6.863
Na odontoclínica, foram atendidos 11.078 pacientes,
mediante cobrança simbólica para a realização dos
seguintes procedimentos: extração, restauração, canal,
limpeza com aplicação de flúor, dentre outros.
Na policlínica foram realizadas reformas a fim de
modernizar o ambiente e deixá-lo mais acolhedor.
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Devido à pandemia as turmas dos cursos profissionalizantes foram reduzidas, como forma de prevenção
contra COVID 19.
Nos cursos profissionalizantes foram emitidos 103
certificados aos alunos que concluíram os cursos de
corte e costura, cabeleireiro, confeitaria, depilação,
culinária, merendeira, cabeleireiro, manicura e pedicura, design de sobrancelha, cuidador de idosos e
biossegurança.
São oferecidos, ainda, cursos de idiomas (espanhol,
francês, italiano e inglês), informática, massoterapia,
dança flamenca e joalheria, realizados por inquilinos.

Apresentação do Relatório:
O ano de 2021 continuou sendo o ano da pandemia
da Covid-19.
O mundo seguiu aflito com a comunidade internacional, quase toda, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, que além de fixar protocolos
de comportamento e conduta, elegeu a vacina como
única alternativa para combater o crescente número de
casos e de mortes.
O novo normal passou a exigir máscara, lavagem de
mãos, uso de álcool gel, distanciamento social e evitar
grandes aglomerações. Chocaram o mundo as medidas
de fechamento de indústrias, comércio e serviços, que
resultaram em grande onda de desemprego.
Abalaram o mundo, de países ricos e pobres, as cenas
de atendimentos de urgência em hospitais e unidades
de emergência. Desconfortaram o mundo a falta de insumos, leitos hospitalares, respiradores e entubadores,
cilindros de oxigênio. Surpreenderam o mundo ocidental as piras ardentes em diversas cidades da Índia com
os corpos das vítimas fatais da Covid.
A rapidez com que os grandes laboratórios produziram as vacinas surpreendeu os países ricos e estruturados que se apossaram da maior parte das doses
e passaram a ministrar inicialmente às clientelas dos
idosos e dos portadores de comorbidades.
Inicialmente uma dose, depois, uma segunda dose e
em seguida uma dose de reforço, que foram mudando,
lentamente, a face da pandemia entre as nações que
mergulharam na vacinação e apesentando variações
nas nações que não aderiram aos protocolos sanitários
da OMS e à vacinação em massa.
As novas cepas ou variações da Covid se acentuaram
principalmente entre as populações que não se vacinaram seguindo os parâmetros da OMS. A economia mundial apresentou um quadro de recessão definido pelo
FMI e pelo Banco Mundial e todos os países decretaram
medidas emergenciais de enfrentamento da pandemia.
O Brasil não ficou imune, salvando-se de uma catástrofe econômica, graças ao agronegócio. Os preços
subiram, a inflação mostrou firmeza, o desemprego
continuou muito alto, a renda do brasileiro caiu. O
desastre só não foi maior pelas medidas emergenciais
adotadas em benefício das populações mais vulneráveis.
A crise aparentemente foi administrada à custa do
sacrifício do generoso povo brasileiro. Nós, na Casa do
Ceará em Brasília, tivemos que administrar a escassez.
Perdemos nossa capacidade de gerar financiamento,
pois nossas fontes foram duramente atingidas.
Tudo fizemos para que a Casa do Ceará se mantivesse
aberta e prestando seus serviços essenciais, especial-
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mente o da Pousada Crysantho Moreira da Rocha,
com seus 18 acolhidos. Ao seguirmos rigorosamente
os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, acolhemos com humanismo e vacinamos nossos
idosos, conseguindo que nenhum deles fosse vitimado
pela Covid. Isto nos colocou num patamar de respeito
na comunidade brasiliense.
Comprimimos os custos e conseguimos honrar os
nossos compromissos sociais, fiscais e tributários.
Apresentamos alguns resultados expressivos considerada a grave situação que enfrentamos. De outra
parte, lamentamos profundamente que os grandes e
tradicionais eventos da Casa do Ceará não tenham
sido realizados.
Em 2021, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, devido à crise da pandemia do novo coronavírus,
a entidade atendeu mais de 18.000 pessoas em suas
clínicas médica, odontológica e terapêutica e nos
cursos profissionalizantes, inclusive de Cuidadores
de Idosos.
Agradecemos as colaborações recebidas do Governo
do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, da Vara de Execuções Penais de
Brasília, da Representação do Estado do Paraná em
Brasília, da Receita Federal do Brasil, do comendador
Francisco Albery Mariano, do Sr. Regiton Queiroz
Meneses, do vice-presidente, João Estênio Campelo
Bezerra, do diretor Administrativo-Financeiro, Vicente
Nunes Magalhães, da Nacional Gás, da M. Dias Branco,
da Só Reparo e do Uniceub.
Para a Casa do Ceará foi uma grande alegria quando
recebida a notícia de que a deputada Paula Belmonte,
que fez uma visita à Pousada de idosos, constatou que
aqui trabalhamos em benefício do bem comum e destinou emenda parlamentar no valor de R$200.000,00
para desenvolvimento de um Projeto em 2022, complementando a nossa capacitação na prestação de serviços
sociais e assistenciais.
O projeto foi aprovado pela Secretaria Nacional
da Pessoa Idosa, órgão vinculado ao Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos. O recurso foi
liberado no mês de dezembro e as atividades estão
em andamento.
Nesta oportunidade consignamos nossos agradecimentos à manifestação do Conselho Consultivo na pessoa dos ex-presidentes da Casa do Ceará, José Jezer de
Oliveira, Fernando César Mesquita, também fundador,
e Osmar Aves de Melo, que no momento mais difícil de
nossa gestão, devido à pandemia, se solidarizou com
a atual Diretoria reconhecendo o empenho na defesa e
reafirmação dos princípios que a instituíram.
Agradecemos aos nossos associados, aos nossos beneméritos, aos nossos colaboradores nas áreas médicas
e odontológicas, aos prestadores de serviços que são
parceiros da Casa nas demais áreas, por seu espírito
de participação e doação. Agradecemos à Superintendente, com sua equipe, pela incondicional dedicação à
Casa do Ceará, em todos os momentos e nas diversas
situações críticas.
Agradecemos aos nossos diretores que dedicam parte
de seu tempo para gratuitamente servir a Casa do Ceará,
dentro do princípio da cearensidade que nos anima, nos
embala e nos engrandece.
Diretoria Executiva da Casa do Ceará
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PURO
ACONCHEGO
Sua vida cercada de verde por
todos os lados.

•
•
•
•

Apartamentos de 78,20m2 à 103,50m2.
2 ou 3 Suítes e 2 vagas na garagem.
Localizado em um dos melhores bairros de Fortaleza-CE.
A 500m Shopping RioMar.
www.idibra.com/greengarden
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Leituras V

O impaciente Seu Lunga
em sua lojinha

Orlando Brito (*)
A fama de que seu Lunga era
sujeito mal-humorado, impaciente, irônico e chato extrapolou
a região de Juazeiro do Norte, no
Ceará, onde nasceu, cresceu e viveu. Ganhou o mundo. Foi parar
na tevê, na Internet, nas rádios e
na tevê, nas páginas dos jornais.
Na verdade, Joaquim dos Santos Rodrigues, seu nome
verdadeiro, era mais que tudo, sincero e direto. Detestava o
óbvio e mais ainda a falta de sinceridade.
Tinha resposta na ponta da língua para todas as perguntas,
fossem elas de qualquer natureza. Adorava opinar sobre
tudo, do comportamento animal à direção do vento, da falta
de chuva aos destinos da política. Da quantidade de pés de
laranja plantados na lua.
Muita gente, aliás, pensa que Seu Lunga jamais existiu e
era somente lenda criada por algum escritor ou publicitário.
Mas existiu sim. E era poeta, cordelista, violeiro, repentista
e comerciante conhecido em todo o Vale do Cariri. Bastante
se lamentou sua morte, em novembro de 2014, aos 87 anos.
Lunga era esse aí na foto, a respeito de quem contam-se
muitas histórias.
Eu mesmo o conheci e pude retratá-lo em duas ocasiões. Na segunda delas, em companhia do amigo fotógrafo
Evandro Teixeira, aproveitei o intervalo de um trabalho
que fomos fazer em Juazeiro para uma visita ao nosso tão
polêmico personagem.
Seu Lunga era proprietário de uma lojinha de quinquilharias no centro da cidade. Vendia todo e variado tipo de
sucata: pneu velho, tapete puído, sapato furado, prego torto,
parafuso enferrujado, faca cega, chuveiro queimado, rádio
quebrado, saco sem fundo, cortina rasgada, mala sem alça
e, enfim, toda parafernália que alguém possa imaginar.
Paramos para uma breve conversa. Evandro, educadamente, mas com sua costumeira dose de malícia, cumprimentou-o indagando:
– Como o senhor vai, seu Lunga?
E repare na resposta franca e direta que nosso interlocutor
sempre dava a quem lhe fazia a mesma pergunta:
– Vou andando no chão, meu caro. Ainda não aprendi
a voar!
Jeito provocativo e sempre bem-humorado, o amigo
Evandro Teixeira foi em frente. Ao vê-lo organizando numa
bandeja sobre os joelhos uma infinidade de pecinhas de
ferro, mandou:
– Trabalhando, Seu Lunga?
E a nova resposta:
– Não, “tô” botando esses parafusos para dormir!
O amigo Evandro Teixeira, com seu jeito brincalhão, não
se conteve e foi adiante. Indagou-lhe qual a primeira coisa
que faria se fosse presidente. E nosso personagem disparou:
– Baixava um decreto mandando botar na cadeia
todos os chatos que vêm aqui tirar minha paciência.
E olha que seu Lunga estava em dia de bom-humor.
(*) Orlando Brito, Um dos mais conhecidos e premiados
fotógrafos do país, Orlando Brito nasceu em Minas e chegou a Brasília ainda menino, no início de sua construção,
em 1956. Fez viagens por mais de 60 países, em coberturas
presidenciais, papais e esportivas, como Copas do Mundo e
Olimpíadas. Tem seis livros publicados e quatro outros no
prelo. Recebeu vários prêmios, entre eles o Press Photo do
Museu Van Gogh. de Amsterdã. Onze vezes Prêmio Abril de
Fotografia. Bolsa da Fundação Vitae, de São Paulo, em 1991.
Várias exposições individuais e obras no acervo de diversos
museus do mundo.
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Aos 18 anos, aluna ‘nota mil’ na redação do Enem 2021
coleciona ouros em olimpíadas de física e química
Cássia Aguiar, de Fortaleza, começou a treinar a escrita petições, Cássia ganhou uma bolsa de estudos para fazer
de dissertações apenas nos últimos dois meses de 2021. parte da turma de ensino médio do Colégio Master, em
Antes disso, seu foco era se preparar para a Olimpíada Fortaleza, no grupo focado para o vestibular do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA, um dos mais concorridos
Internacional de Química.
“Cassinha, atende, você tirou mil na redação do Enem!”. do país.
Faltando dois meses para o fim do ano letivo, ela mudou
Foi assim, com uma mensagem de voz de um amigo, que a
de ideia e pediu transferência para a classe que se concencearense Cássia Caroline Aguiar, de 18 anos.
Ela já tinha desistido de visualizar seu boletim de de- traria no preparo para o Enem.
“Percebi que, no ITA, ficaria mais
sempenho do Exame Nacional do
direcionada a assuntos de física e de
Ensino Médio. Apesar de o ministro
cálculo, a coisas de escritório. Mas
Milton Ribeiro ter anunciado no
sempre gostei de química e de bioloTwitter que a divulgação das notas,
gia. Queria trabalhar com pessoas. Por
prevista inicialmente para sexta-feira
isso, decidi fazer medicina”, conta.
(11), seria antecipada para as 19h de
Só então começaram os treinos
quarta-feira, candidatos tiveram difide redação. “A professora ensinava
culdade de acessar os resultados nas
o esqueleto da dissertação. Eu fazia
três primeiras horas.
alguns textos e ficava os relendo de“Fiquei impaciente e decidi dormir
pois, procurando meus erros. Mas sei
cedo. Mas aí meu amigo me procurou Cássia ganhou bronze na Olimpíada Internacional de
Química — Foto: Reprodução
que muita gente exercitou bem mais
e disse que estava conseguindo ver
do que eu nessa parte.”
as notas dele. Passei meu login, e ele
Cássia agora aguarda as inscrições do Sistema de Seleção
abriu meu perfil no celular dele”, conta Cássia. “Quando viu
minha nota mil, me mandou mensagem e ligou. Comemorei Unificada (Sisu) para pleitear uma vaga na Universidade
Federal do Ceará (UFC).
muito com a minha mãe e a minha avó.”
‘Qual era o tema da redação mesmo?’
Talvez você imagine que Cássia é aquela aluna “100%
“Quais foram os argumentos que você apresentou na
de humanas”, que escreveu centenas de redações ao longo
do ano e que prefere linguagens aos números. Engano seu. sua redação, Cássia?”, questionou o g1. “Ai, na emoção,
A jovem coleciona medalhas em olimpíadas de exatas: eu até esqueci: qual era o tema mesmo?”, respondeu, rindo.
Depois de alguns segundos, ela deu uma olhada na folha
só citando os maiores destaques, ela ganhou ouro na Brasileira de Física (OBF, no 9º ano do ensino fundamental) e na de rascunho do seu texto (veja “Nossa, está cheio de asterisBrasileira de Química (OBQ, no 3º ano do ensino médio). co; não dá para entender nada. Lembro que, quando vi qual
Em 2021, ainda foi bronze na Olimpíada Internacional de era o assunto [“Invisibilidade e registro civil: garantia de
Química (se não fosse a pandemia, ela teria feito a prova acesso à cidadania no Brasil”], não sabia direito o que escrever, aí deixei essa parte mais para o fim da prova”, afirma.
presencialmente, no Japão).
“Só que fiquei aperreada, com medo de não dar para
Exatamente por esse desempenho excepcional nas competições, Cássia ganhou uma bolsa de estudos para fazer terminar”, diz.
“O finalzinho do último parágrafo, por exemplo, foi
parte da turma de ensino médio do Colégio Master, em
Fortaleza, no grupo focado para o vestibular do Instituto escrito direto na folha final.”
Ainda assim, restava a esperança de tirar a nota máxima.
Tecnológico de Aeronáutica (ITA, um dos mais concorridos
“No fundo, sempre fica aquele sonho de conseguir o
do país).
Exatamente por esse desempenho excepcional nas com- ‘mil’. Por Luiza Tenente, g1

Novos juízes fizeram visita técnica ao
Fórum Clóvis Beviláqua e conheceram práticas de gestão
Novos magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE), com atuação em comarcas do interior,
puderam conhecer de perto o funcionamento do maior
fórum do Estado. A visita técnica ao Fórum Clóvis Beviláqua ocorreu ao longo desta terça-feira
(1º/02) e fez parte da etapa final do 6º e
7º cursos de formação inicial de juízes,
promovidos pela Escola Superior da
Magistratura do Ceará (Esmec).
Ao todo, 56 alunos e alunas, sendo
25 da sexta turma e 31 da sétima, foram
recebidos pela juíza Ana Cristina Esmeraldo, diretora do Fórum, que atuou
como formadora. Durante palestra no
auditório Floriano Benevides, a diretora
apresentou a organização judiciária e
administrativa da comarca, discorreu sobre as atividades
forenses e os serviços de humanização, além dos desafios
para uma gestão eficiente de pessoas e de patrimônio e
os impactos da boa administração na atividade jurídica.
“É muito importante partilhar essa experiência e focar na
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figura do juiz gestor. O Fórum da capital tem uma complexidade maior pelo volume de processos que chegam.
Mais de 40% do acervo está aqui”, destacou a magistrada.
Também participaram da apresentação o diretor executivo da Área Judiciária da Comarca
de Fortaleza, Elber Gonçalves, a diretora executiva da Área Administrativa
do Fórum, Vanessa Plutarco, e o diretor
estadual de atendimento do TJCE, Nelson Nogueira. Ainda durante a visita, os
novos juízes conheceram a Central de
Atendimento Judicial (CAJ), o Balcão
de Informações, a sala de amamentação
e a sala para vulneráveis digitais, entre
outras instalações.
Na parte da tarde, estiveram presentes
as juízas coordenadoras Ana Cleyde Viana De Sousa,
coordenadora das Varas De Fazenda Pública; Danielle
Estevam Albuquerque, coordenadora das Varas Cíveis;
Valeska Alves Alencar Rolim, ouvidora-geral, e Solange
Menezes Holanda, supervisora da Distribuição.
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Leituras VI

A independência do
Brasil no Ceará

Barros Alves (*)
Neste 2022 o povo brasileiro deve comemorar com júbilo o
bicentenário da nossa independência político-administrativa de
Portugal. Riquíssima é a nossa história, em que assomam personalidades eminentes, protagonistas de fatos cuja lembrança imorredoura estão a merecer resgate memorial neste ano que se inicia.
Até porque determinados reformismos historiográficos não passam
de agressão descabida à memória daqueles que construíram nossa
nacionalidade. Há que se exaltar, por exemplo, por uma questão
de justiça, a figura exponencial do jovem Príncipe D. Pedro I (D.
Pedro IV) de Portugal, cujas ideias liberais foram um estímulo
para que a partir de 1821, depois da Constituinte portuguesa a
qual apoiou como herdeiro do trono luso, sedimentasse o ideal de
libertar o Brasil, então Reino Unido do qual era príncipe regente,
status adquirido depois do retorno do pai, D. João VI, a Portugal.
Durante este ano haveremos de discorrer sobre diversos aspectos do
processo independentista. Por agora, lembraremos apenas da adesão
da província do Ceará, já em novembro de 1822, uma das primeiras
a secundarem a Corte do Rio de Janeiro, que sagrou D. Pedro I
Imperador do Brasil, em 12 de outubro do ano da independência.
Do ato confirmatório dá-nos conta o Barão de Studart em “Datas
e Fatos para a História do Ceará”, ao transcrever o juramento feito
em sessão do Senado da Câmara de Fortaleza, o órgão legislativo
legítimo naquele tempo para adotar tal decisão.
Por pertinente, damos conhecimento ao leitor do documento
em que se assentou a manifestação de apoio ao Imperador e ao
movimento da Independência. Ei-lo: “Aos 24 de novembro de
1822, nesta vila Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção capital
da província do Ceará grande nas casas da Câmara e Paços do
Conselho da mesma vila, aonde se acharam reunidos o juiz de
fora, presidente pela lei, vereadores e procurador do Conselho,
comigo escrivão abaixo nomeado, membros do Exmo. Governo
provisório, tropa, clero, nobreza, povo, em virtude do qual edital,
que este Senado, de acordo com o mesmo Exmo. Governo mandou
publicar em data de 20 do corrente para evento de se aclamar Imperador Constitucional do Brasil o Senhor D. Pedro de Alcântara,
à imitação da província do Rio de Janeiro, segundo consta das
folhas públicas, que no dia 12 de outubro passado era aclamado; e
depois de recitada uma enérgica fala pelo presidente deste Senado
foi aclamado Imperador Constitucional do Brasil o Senhor D.
Pedro de Alcântara, com imensos e repetidos vivas, geralmente
por todos, acompanhados de repiques de sinos e salvas reais do
batalhão de Fortaleza, tudo debaixo das cláusulas e condições, com
que foi aclamado naquela Corte do Rio de Janeiro. E logo todos
unanimemente ratificaram nova adesão e obediência ao mesmo
Imperador, as Cortes Constituintes e Legislativas do Brasil, que se
vão instalar no Rio de Janeiro, à S. Majestade El-Rei Constitucional,
o Senhor D. João VI e sereníssima Casa de Bragança, e protestaram
defender o mesmo Imperador e a Pátria à custa do próprio sangue,
proclamando a sua independência moderada e união a bem da
santa causa luso-brasileira. O que feito foram à Igreja Matriz, onde
celebrou-se um Te Deum solene em ação de graças: e de tudo para
constar se mandou fazer esta Ata em que todos assinaram, e que
por cópia fosse remetida para o Ministério da Corte do Rio de
Janeiro. E eu, João Lopes de Abreu Lage, escrivão da Câmara o
escrevi, e com todos assinei – João Raymundo Passo de Por Bem
Barbosa, presidente – Francisco Xavier Torres – Padre Francisco
Gonçalves Ferreira Magalhães – Mariano Gomes da Silva – José
de Castro Silva, secretário – Joaquim Lopes de Abreu. Seguem-se
mais 97 assinaturas.”
Observe-se que o documento, numa atitude de moderação,
ainda fala em obediência ao Imperador e ao “Senhor D. João VI
e sereníssima Casa de Bragança”, bem como na “santa causa luso-brasileira”. Com efeito, esse documento é resultado de acordo
entre forças antagônicas (portugueses e brasileiros) que no Ceará
se digladiaram politicamente logo depois da proclamação da
independência, a 7 de setembro. De igual modo é importante ter
presente que o processo de consolidação da nossa independência
ultrapassou o simbólico grito do Ipiranga, quando D. Pedro proferiu
o audacioso “Independência ou Morte.”
(*) Barros Alves, Poeta, Jornalista, Assessor Parlamentar
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Bolsonaro confundiu origem de Padre Cícero
e chamou assessores de ‘pau de arara’
O presidente Jair Bolsonaro (PL) confundiu em
live, do dia (03/02), a origem do Padre Cícero, ao
comentar sobre a revogação dos decretos de luto. O
chefe do Executivo citou o estado de Pernambuco
como procedência do religioso. Ao tentar confirmar
a informação com assessores, ele se irritou e os
chamou de “pau de arara”.
“O que é decreto de luto. O último decreto de luto
foi pelo Olavo de Carvalho. Um dia de luto para
ele. Tinham 122 decretos de luto no Brasil. Então,
em 2000 e pouco, muitos decretos foram revogados
porque a pessoa já faleceu, não tem mais finalidade
de ter o decreto de luto incorporando aquela quantidade enorme de decretos no Brasil. E nós também
revogamos alguns decretos. O que aconteceu?
Aconteceu que dadas as nossa revogações, feitas
em 2020, falaram que eu revoguei o luto de Padre
Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que
cidade que fica lá? (silêncio). Cheio de pau de arara
aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero,
pô? (mais silêncio). Juazeiro do Norte. Parabéns aí.
Ceará, desculpa aí, Ceará”, completou.
A origem da expressão “pau de arara” tem como
pano de fundo a migração, desde o século 19, de
pessoas do Nordeste para o Sul e o Sudeste do Brasil. As viagens longas, precárias e perigosas eram
feitas em caminhões com tábuas atravessadas na
carroceria, como araras no pau.
O presidente faz recorrentes piadas com nordestinos. Quando ainda era candidato em 2018, disse
em uma entrevista que era “apaixonado por uma
filha de pau de arara”, referindo-se ao fato do pai
de Michelle Bolsonaro ser nordestino de Crateús,
no Ceará.
Na ocasião, reclamou das críticas em relação a
piadas regionais. “Vamos continuar essa brincadeira
nossa, no espírito do humor. E vamos deixar essa
coisa de que tudo é preconceito. Não pode fazer
piada de gaúcho, piada de cearense é preconceito,
de baiano não pode. Vamos acabar com isso. Nosso
povo tem um humor maravilhoso, é feliz”, disse
Bolsonaro.
Em 2019, também durante transmissão em redes
sociais, Bolsonaro já tinha se referido a membros
da equipe como “pau de arara”.
Na ocasião, Bolsonaro se dirigiu ao ministro
Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e perguntou se
ele tem parente “pau de arara”. O ministro responde
que tem parentes no Piauí e no Rio Grande do Norte.
“Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero.
Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que
fica lá? (silêncio) Cheio de pau de arara aqui e não
sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? (mais
silêncio). Juazeiro do Norte. Parabéns aí. Ceará,
desculpa aí, Ceará”, afirmou.
No mês passado, Bolsonaro cancelou a revogação
de 122 decretos de luto oficial, revogados por ele e
pelo ex-presidente Fernando Collor.

Entre esses decretos estaria o de Cícero Romão
Batista, que nasceu no Crato (CE), mas ganhou
notoriedade nacional em Juazeiro do Norte como
sacerdote e líder político.
“Então, dada aquela confusão toda, começaram, a
esquerda, a oposição: ‘Olha só, ele não tem respeito
pelo Padre Cícero’. Que que eu fiz? Liguei no mesmo dia para o chefe da SAJ, Secretaria de Assuntos
Jurídicos. Falei: ‘Pedro, vamos republicar o decreto
de luto do Padre Cícero’. Não tinha necessidade de
existir o decreto mais”, disse Bolsonaro.
O luto por Padre Cícero não aparece entre os 122
decretos de luto oficial revogados por Bolsonaro.
Mas, em mensagem postada em uma rede social
no último fim de semana, Bolsonaro relacionou o
religioso entre as personagens que tiveram o decreto
de luto revogado e, posteriormente, reabilitado
Bolsonaro seguiu dizendo que recuou do revogaço dos decretos de luto porque a oposição o teria
acusado de desrespeito a Padre Cícero, mas destacou
que apesar da medida, os mesmos “não precisavam
mais existir”.
“Então o que acontece, dada aquela confusão toda,
começaram a esquerda a oposição, aquela confusão:
“Olha só: ele não tem respeito pelo Padre Cícero e
não sei o quê”. O que eu fiz. Liguei no mesmo dia
para o chefe da SAJ, Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Falei: ‘Pedro, vamos republicar o decreto de luto
do Padre Cícero’. Não tinha necessidade de existir
o decreto mais. Agora a ideia dele, já que reeditou
este decreto do Padre Cícero, vamos reeditar dos 122.
Ali tinha Médici, tinha todo tipo de gente ali. E nós
resolvemos republicar 122 decretos. Prejudica aqui a
nossa maneira de tratar com decretos? Sim. Prejudica
mas tudo bem. Podia estar desburocratizado isso daí
porque a homenagem ao falecido já foi prestada há
10, 20, 30, 50 anos atrás. Não precisava existir mais
esse decreto. Mas tudo bem. Republicamos o decreto
e está resolvido”, concluiu.
Porém, o luto por Padre Cícero não aparece entre
os 122 decretos de luto oficial revogados pelo líder
do Planalto. Mas, em publicação nas redes no último
dia 29, Bolsonaro relacionou o religioso aos que
tiveram o decreto de luto revogado e reabilitado. Até
mesmo uma foto do santo nordestino foi publicada
no anúncio no qual ele relatou recuo da decisão de
cancelar ao menos 25 decretos de luto editados por
governos antecessores e que tornaria sem efeito as
revogações dos atos.
Na publicação, o presidente cita decretos de luto
revogados em 1991, durante o governo de Fernando
Collor de Mello, entre eles os de Tancredo Neves,
Santos Dumont e do ditador Castello Branco.
Entre os que também tiveram suas homenagens
pós-morte canceladas, estão o empresário Roberto
Marinho, do grupo Globo, o antropólogo Darcy
Ribeiro, Frei Damião e o bispo católico Dom Helder
Câmara.
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Leituras VII

Brito e Dida: dois guerreiros no jornalismo

Por Marcelo Tognozzi (*)
Janaúba, planta da família das euforbiáceas, dá uma florzinha
branca, delicada, poderosa. Dizem que 18 gotinhas do leite de
janaúba em 1 litro d’água cura até câncer. Só não cura ausência,
saudade, dor de amor ou traição, abandono e desalento. No norte
de Minas, tem uma cidade chamada Janaúba. A planta que deu
nome à cidade veio da África trazida pelos escravos que povoaram a região nos idos do século 18.
Janaúba só ganhou patente de cidade em 1948. Naquela época
era um lugar pobre, poeirento, quase esquecido por Deus e pelos
homens no meio do sertão, bem ao lado de Montes Claros, a
vizinha rica. Foi ali naquele povoado que no dia 8 de fevereiro
de 1950 dona Conchita deu à luz Orlando.
A família seguiu os sonhos de Juscelino e 7 anos depois,
o moleque Orlando chegou à Brasília, viagem de 800 km por
estradas de terra. Seu Antônio abre um pequeno comércio de
material de construção, tira o sustento da família distribuindo
tijolos e areia para as obras daquela cidade destinada a se tornar
patrimônio da humanidade.
Brito cresceu na Brasília do poeirão vermelho, testemunhou
a 1ª missa, a cidade virou sua casa, parte da sua alma. A infância naquele canteiro de obras, assistiu à 1ª missa, à festa de
inauguração, os tanques fechando o Congresso, a democracia
interrompida e sua volta triunfal nos braços de Tancredo, Ulysses
e dos milhões e milhões pedindo diretas já.
Orlando tinha 18 anos no dia 10 de outubro de 1968. Estava
no Congresso cobrindo a sessão daquela 6ª feira, cujo ponto
alto foi o debate entre os deputados José Lindoso (Arena-AM) e
Octávio Caruso da Rocha (MDB-RS) sobre o discurso do depu-

tado Marcio Moreira Alves contra as Forças Armadas, o qual
viabilizou, por parte do governo militar, pedido de licença
para processá-lo. Debate sobre os limites de uma liberdade
claudicante, que em menos de 2 meses seria capada pelo AI-5.
Distante mais de 1.700 km da guerra política, nascia
naquele mesmo dia 10 um moleque chamado Francisco de
Assis Sampaio, o Dida, no povoado de Independência, Ceará,
encravado no sertão do Crateús, quase fronteira com o Piauí.
Passaram mais de 20 anos e os sertanejos Brito e Dida agora
trabalhavam juntos dentro do Congresso e da Esplanada em
plena Constituinte. A diferença na idade encurtou o caminho
para a amizade e a cumplicidade entre 2 homens acostumados
a enxergar o mundo através das lentes das suas câmeras.
O que uniu Brito e Dida, mais do que tudo foi a ânsia de
registrar imagens que contassem nossa história. Diferente
do jargão, suas fotos nunca valeram mais que mil palavras.
Muito mais do que isso, elas sempre vêm embaladas em
milhares de sentimentos. Um sentir, muito mais abrangente
e além do falar.
No dia 3 de maio de 2020, Dida e Brito trabalhavam juntos
em frente ao Palácio do Planalto, quando foram agredidos por
uma horda de bolsonaristas. Eles viam adversários políticos
na figura de dos profissionais que estavam ali lutando pela
vida, trabalhando para pagar contas, sustentar suas famílias,
ter uma vida digna. Mas isso às vezes importa pouco. Ou
não importa.
Dida foi derrubado quando fotografava de cima de uma
escada de alumínio. Brito correu para ajudar. Apanhou. “Me
chamaram de lixo, chamaram o Dida de lixo”, contou Brito

pelo celular, a voz cheia de emoção. Rolou chute, empurrão,
porrada e ameaça. Os 2 sertanejos resistiram. Brito já fotografou
12 presidentes –de Castello Branco a Bolsonaro. Dida, outros
7 –de Sarney a Bolsonaro. Ali, o único medo era perder as
máquinas fotográficas.
Agora, quase 2 anos depois da pancadaria da Esplanada, Brito
e Dida esAgora, quase 2 anos depois da pancadaria da Esplanada, Brito e Dida estão juntos novamente, embora distantes 11,5
km um do outro. Os 2 lutam pela vida em hospitais de Brasília.
Brito vítima de problemas intestinais que o levaram da mesa de
cirurgia para a UTI. Dida derrubado por um aneurisma traiçoeiro.
A história destes 2 guerreiros é a história de quem luta pela
vida, dos que vieram lá do sertão, que aprenderam a dizer não,
mas não aprenderam a ver a morte sem chorar. Lutam com a
energia de quem fez da vida uma teimosia. Foram tantas orações
e rezas, muitas, infinitas. Ontem, Brito foi extubado depois de
5 dias na UTI. “Eu vou morrer?”, perguntou para Carolina, sua
única filha. “Não pai, você está bem vivo”. Um dia antes, Dida
abriu os olhos e, vivo, muito vivo, chorou emocionado cercado
pela família.
A vida nunca abandonou estes 2 guerreiros. Com muita
paciência e perseverança ela ficou ao lado deles esperando o
momento de voltar a pulsar com toda força dentro dos seus
corações. Retorna poderosa como leite do pé de janaúba, aquele que só não cura ausência, saudade, traição e dor de amor,
abandono ou desalento.
(*) Marcelo Tognozzi (jornalista) autorizou a Publicação
através de Wilson Ibiapina.

Os 25 anos da Agência Senado e da Radio Senado, iniciativas de Fernando Cesar Mesquita
Com celebradas transparência e confiabilidade na divulgação do trabalho legislativo do Senado e do Congresso
Nacional, a Agência Senado e a Rádio Senado foram
homenageadas em 08.02) em sessão especial remota
pelos seus 25 anos. A solenidade deu início a uma série
de atividades festivas pela data — os povos meios foram
implantados em 29 de janeiro de 1997.
Jornalista por profissão, o senador Carlos Viana (MDB-MG) foi o primeiro signatário da proposição pela sessão
solene, transmitida pelo canal da TV Senado no YouTube
durante pouco mais de duas horas, com mais de 1,2 mil
visualizações ao vivo.
Não existe a possibilidade de algum projeto de lei ser
discutido ou aprovado sem que a sociedade tome dele
conhecimento, observou o senador.
— Elas [Agência e Rádio] são, na verdade, os olhos
da sociedade sobre o trabalho legislativo que aqui se
desenvolve.
Presidente do Senado quando da criação dos dois veículos, o ex-senador José Sarney enviou homenagem no qual
afirmou que procurou atender, “em termos contemporâneos”, à regra da publicidade das atividades parlamentares,
como determinado pela Constituição.
“Assim, criei um complexo de serviços, Jornal, TV
entre outras, como, destaco aqui, a Agência Senado e a
Rádio Senado, que completam agora 25 anos. A data é
importante, mas o mais importante são os imensos serviços que elas prestaram, com seu excelente quadro de
profissionais — dedicados, competentes e eficientes —,
capazes de discernir a importância relativa dos fatos, mas
também sabendo equilibrar equanimemente o trabalho de
cada senador, ao mesmo tempo que o resultado da ação
coletiva do Senado Federal”, disse Sarney.
Primórdios
Primeiro secretário de Comunicação do Senado, Fernando César Mesquita aplaudiu a “audácia” do ex-presi-
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dente José Sarney, de outros senadores, assim como de
todos os que atuavam no setor e em outras áreas da Casa
para transformar em realidade a propagação do legislativo
para todo o Brasil e o mundo.
— Quando nós começamos esse projeto, a mídia, que
era dona da verdade, dizia o que queria e iria enfrentar
uma realidade diferente: a realidade do que se passava
efetivamente dentro do Congresso, dentro do Senado. E
houve muita resistência. E hoje a mídia, a tradicional e a

particular, é uma das maiores beneficiárias do que o Senado
pode oferecer, tal a variedade, tal o volume de trabalho
do Senado e da Câmara aqui.(...) O Senado hoje é a Casa
mais transparente do Brasil. O senador está falando e, hoje,
quem quiser já está recebendo a informação traduzida, em
texto. São coisas que é preciso que se diga.
Ex-diretora da Agência Senado (2005-2009), Valéria
Ribeiro destacou a “qualidade dos jornalistas que para
cá vieram”, para juntos levarem à nova comunicação a
grande novidade que iria mudar a vida de todos: a internet.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

— Foram, é claro, enormes desafios para deixar o
suporte do meio impresso e entrar no virtual, alterar o
horário da entrega das matérias, o tamanho das matérias,
a forma de escrevê-las e de editá-las, de modo que a palavra proferida no Plenário por uma ou um parlamentar
pudesse estar disponível quase que imediatamente ao seu
usuário e eleitor.
À frente da Rádio Senado entre 1997 e 2001, Silvio
Hauagen, bastante emocionado, contou que o trabalho
de construção da Rádio Senado foi feito a base de muitos
sacrifícios.
— Quanto à programação da Rádio Senado, ela nasceu
de uma dificuldade, de um desafio muito grande, porque
[o programa] a Voz do Brasil era o único informativo com
que o Senado contava para dialogar com a população
brasileira, de então 165 milhões de pessoas. (...) Num
prazo de seis meses nós tínhamos que colocar a rádio no
ar. Foi o nosso compromisso. Isso só foi possível graças
a um trabalho coletivo, em especial da Comunicação Social, mas contando com uma doação imensa por parte da
administração da Casa, sem atropelar o rito processual. A
diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, lembrou o papel
e a coragem dos que iniciaram as atividades nos veículos
de comunicação da Casa.
Na mesma linha, a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado (Secom), Érica Ceolin, afirmou que “nosso
compromisso com o serviço público nos motiva a praticar
o jornalismo legislativo com transparência, pluralidade,
linguagem acessível e interatividade”.
Profissionalismo
Diversos senadores estiveram presentes à sessão especial e convergiram quanto à confiabilidade das divulgações, a pluralidade dos temas abarcados, assim como
ao essencial serviço dos veículos homenageados que
constroem diariamente pontes entre os parlamentares e a
população brasileira.
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Leituras VIII
Diário do nordeste: campanha
dos 2000 sócios do fortaleza

Por Cássio Borges (*)
Defensor perpetuo do DNOCS
Nos meus 88 anos de idade fico feliz em ver esta matéria do
Diário do NORDESTE do dia 06 de dezembro último com o
subtítulo PROGRAMA TEM HISTÓRIA, relembrando o início
da Campanha dos 2.000 Sócios do Fortaleza Esporte Clube que
idealizei em 1978, ano em que a situação financeira daquele
Clube era tão difícil que não tinha condições de, até mesmo,
quitar, junto à Teleceará, a conta mensal dos dois telefones de
sua propriedade.
Para começo de conversa, não poderia deixar de citar, inicialmente, o apoio que recebi do General Edmar Rabelo Maia e Cid
Para campos, dois grandes dirigentes da época, que acolheram e
apoiaram aquela minha inusitada ideia, numa condição, por mim
exigida, de que meu nome não fosse revelado para a imprensa.
Sem dúvida, o apoio da imprensa foi fundamental para o êxito
desse empreendimento.
O acolhimento da torcida foi total e graças a outros renomados torcedores como, por exemplo, o engenheiro Egberto
de Paula Rodrigues, Camilo Aguiar, José Cidrão, José Saboia
Bezerra, entre outros que não recordo o nome neste momento, faziam parte do grupo (auto dissolvido) denominado de
“CARDEAIS”, a “Campanha” recebeu novos adeptos, já
agora contando como atuantes dirigentes o colega do DNOCS,
economista Cleber Granjeiro e o oficial da Marinha Moacir
Andrade Rabelo. O colega, também do DNOCS, Procurador
Nelson Machado Filho, era também membro da Campanha
funcionando como Assessor Jurídico daquele empreendimento
em caso de necessidade.
Também merece destaque especial o ex-Presidente, deputado
estadual Alfredo Machado, que devido o seu estado de saúde
renunciou ao cargo obrigando-me a assumir a Presidência do
Club na condição de vice-Presidente que me foi, involuntariamente (à revelia), imposto pelo General Edmar Rabelo Maia e
Cid Paracampos. O referido Deputado, desde o princípio deu
total apoio a Campanha inclusive fornecendo uma sala mobiliada, no Edifício General Tibúrcio onde a Campanha exerceu
às suas atividades administrativas durante quase dois anos de
sua existência.
A Campanha dos 2.000 Sócios não tinha empregados. Todos
os seus membros exerciam suas funções espontaneamente. Apenas os “cobradores” recebiam um percentual pelo que recebiam.
Para não ser mais longo, gostaria apenas de fazer um reparo
nesta matéria do Diário do Nordeste de hoje apenas para dizer
que o engenheiro Manoel Guimarães de Oliveira foi também
membro importante da Campanha dos 2 mil Sócios, sendo
eleito Presidente do Fortaleza Esporte Clube que, por sinal, fez
uma grande administração naquele Clube. Também gostaria de
citar como membro destacado daquele empreendimento o empresário Silvio Carlos Vieira Lima responsável por excelentes
arrecadações financeiras durante os jantares promovidos pela
Campanha em restaurantes de nossa cidade, sendo dois deles
no Restaurante Caravelas na Rua Luciano Carneiro. A Campanha recebeu dezenas de outras importantes adesões como
a de Francisco Camarço, por exemplo, para citar apenas este
entre tantos outros membros daquele vitorioso movimento da
torcida do Fortaleza.
Este é apenas um segmento da longa história da Campanha
dos 2 mil Sócios, cuja vitoriosa história deve ser resgatada. Os
leitores deste-mail poderão nos corrigir em algumas falhas que
eu tenho cometido, ou mesmo omissões e/ou complementações
para enriquecer esta longa história, pelo que agradeço.
Atenciosamente, Cássio Borges
OBSERVAÇÃO: Somente desejo remeter este meu comentário para a Editoria de Esportes do Diário o Nordeste
após encaminhá-lo para a minha lista de contatos, o que estou
fazendo agora.
(*) Cássio Borges (Fortaleza) defensor perpetuo do DNOCS,
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Governo do Ceará inaugura segunda expansão do Porto do
Pecém com encontro de governadores do Ceará

A ocasião reuniu o governador Camilo Santana (PT) e os projetos que “direcionam ao desenvolvimento com justiça
ex-líderes do Estado: Tasso Jereissati (PSDB), Ciro (PDT) social”.
As frases de Cid Gomes
e Cid Gomes (PDT). Veja o que cada um falou.
Ao discursar, Cid disse que “Danilo e Maia são os
Com investimento de R$ 772,8 milhões, a segunda expansão do Porto do Pecém é inaugurada nesta quinta-feira, grandes responsáveis por tocar esse grande equipamento.”
Ele frisou que a segunda expansão é exemplo de projeto
10/2. A ocasião reuniu o governador Camilo Santana (PT)
e os ex-líderes do Estado: Tasso Jereissati (PSDB), Ciro de Estado, independentemente de disputas políticas. “Nós
sabemos da importância do Porto do Pecém.”
(PDT) e Cid Gomes (PDT).
Sobre o futuro, afirma: “Não é porque o Ceará é pobre
O novo espaço no terminal portuária conta com novo
que vamos deixar de lutar para sermos
portão de acesso (Gate 2), uma ponte
no futuro um estado rico” e que a “luta
para os píeres (Ponte 2) e um berço
pela refinaria vai continuar”.
de atracação (Berço 10).
Atualmente, o Estado, que busca
De acordo com o Governo do
pela instalação de um projeto do tipo
Ceará, o investimento representa um
há mais de 65 anos, tem assinado um
avanço na capacidade operacional do
memorando de entendimento para a
terminal cearense, que faz parte do
instalação de uma refinaria de petróleo
Complexo do Pecém (Cipp S/A) –
na área da ZPE, a cargo da companhia
joint venture formada pelo Governo
brasileira Noxis Energy. O valor total
do Ceará e pela Port of Rotterdam,
do investimento para a implantação do
administradora do Porto de Roterdã. Ciro, Tasso Camilo e Cid na inauguração da segunda
expansão do Porto do Pecém(foto: Fábio Lima)
projeto é de R$ 4,240 bilhões.
A inauguração é conduzida pelo goCid ainda aproveita o momento para criticar que é “falta
vernador do Estado, Camilo Santana (PT).
Em seu discurso, o governador do Ceará destacou que de compreensão e visão estratégica (no Brasil) importar
em breve será entregue a rodovia de placas da Siderúrgica e derivados de petróleo”.
O que disse Ciro Gomes
a duplicação da CE-155. “Tudo isso são investimentos imJá o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Goportantes para transformar o Pecém num grande complexo
e nós vamos consolidando essa estratégia com a trinca de mes, elogiou o governador: “Camilo coroa esse momento
da história do Ceará”.
hubs (portuário, aéreo e tecnológico).”
Ele exaltou ainda a educação cearense: “das 150 vagas
Porto do Pecém
Em 2021, o Porto do Pecém superou, pela primeira do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), 62 são de
vez na sua história, a marca de 22 milhões de toneladas cearenses. O Ceará está no ponto alto do Ideb (Índice de
movimentadas, passando, segundo frisou Danilo Serpa, Desenvolvimento da Educação Básica).”
E frisou o Estado como maior investidor público per
presidente da Companhia do Complexo Industrial do Pecém
(Cipp S.A.), em discurso na inauguração, o Porto de Suape, capita do Brasil. “Isso não é por acaso, tem a ver com um
padrão de decência e planejamento estratégico... Brasil
em Pernambuco.
Na solenidade, também marcaram presença Izolda Cela, deve olhar o exemplo de escolha de liderança correta que
vice-governadora, Maia Júnior, secretário do Desenvolvi- proporcionou o milagre que o Ceará produziu.”
Discurso de Tasso
mento Econômico e Trabalho, Eduardo Neves, presidente da
Na vez de Tasso Jereissati, o empresário e político ceaZona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, e o
presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro rense pontuou Maia Júnior como uma “referência importantíssima” no Ceará. Para ele, a continuidade do projeto do
Leitão (PDT).
Emocionado, Maia disse que o Ceará se descola do Brasil Pecém tem a característica de cada governante.
“Tive a sorte de ter como sucessores governadores
por ter projeto. E Evandro acrescentou que tem “orgulho de
um estado que produz tanto, além de riquezas, inteligência brilhantes, que deram continuidade ao projeto e o aperfeiçoaram”, disse, acrescentando sobre o País que tem muita
para o Brasil.”
Neste contexto, Izolda acrescentou que o Estado mostra confiança de que “não teremos retrocesso”.
Autor Samuel Pimentel
uma cultura de construção e fortalecimento de ações e

Klabin investe R$ 188 milhões e amplia fábrica no Ceará

O investimento, segundo o Comunicado ao Mercado
Eis, na íntegra, o Comunicado distribuído pela Klabin
distribuído na noite desta terça-feira, é para atender à S/A, que é assinado por Marcos Paulo Conde, diretor
crescente demanda do mercado de frutas do Nordeste.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:
Atenção! Maior empresa brasi“A KLABIN S.A. (“Klabin” ou
leira da indústria de papel e celulo“Companhia”), em atendimento ao
se, a Klabin S/A anunciou, na noite
disposto no artigo 157, parágrafo
desta terça-feira, 8, que investirá
4º da Lei nº 6.404/76, conforme
R$ 188 milhões na ampliação de
alterada, e na Resolução CVM nº
sua fábrica de conversão de papel
44/2021, comunica aos seus acioondulado, localizada na cidade de
nistas e ao mercado em geral que
Horizonte, na Região Metropolitana
o Conselho de Administração da
de Fortaleza.
Companhia aprovou, em reunião
Em Comunicado ao Mercado,
realizada hoje, a ampliação da
A Klabin ampliará sua fábrica em Horizonte, no Ceará,
a Klabin informa que esse inves- para atender ao crescente mercado de frutas do Nordeste unidade de conversão de papelão
Foto: Itaueira Agropecuária / Divulgação
timento tem o objetivo de atender,
ondulado localizada em Horizonte
principalmente, “o crescente mercado de frutas da região no Ceará (“Projeto”).
Nordeste do Brasil”.
Escrito por Egídio Serpa

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

15

fev/mar/22

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Unifor: Autoridades destacam relevância
de novo Polo de Pesquisa cearense

Gestores e pesquisadores da Unifor
apresentaram laboratórios a representantes da Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Ceará, da Prefeitura de
Fortaleza, da Funcap e do Conselho
de Medicina.
Os diferenciais que os novos laboratórios vão proporcionar para a
pesquisa e a formação de profissionais
no Ceará foram ressaltados pelos participantes do evento (Foto: Ares Soares)
Os novos laboratórios NB3/NBA3,
que fazem parte do Polo de Pesquisa
da Fundação Edson Queiroz, receberam nesta quinta-feira a visita
do secretário de
Ciência e Tecnologia do Ceará,
Carlos Décimo
de Souza, do vice-prefeito de
Fortaleza, Élcio Batista, do
Presidente da
Fundação Cearense de Apoio
ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico
(Funcap), Tarcísio Pequeno,
e da vice-presidente do Conselho Regional
de Medicina
do Ceará, Inês
Tavares Vale e
Melo. Eles conheceram os equipamentos que vão ampliar as possibilidades
de pesquisa com agentes de alto risco
biológico no Ceará, como o novo
coronavírus.
Os diferenciais da nova estrutura
localizada no campus da Unifor, instituição da Fundação Edson Queiroz,
para a pesquisa e a formação de profissionais no Ceará foram ressaltados
pelos participantes do evento. “Aqui,
hoje, nós estamos associando a ciência, a pesquisa e a inovação, com a
vida. Esse laboratório vai salvar vidas!
Vidas do nosso povo cearense e do
povo brasileiro. É um laboratório de
alta qualidade, e a Unifor faz pesquisas
de alto nível. É um laboratório que
vai ajudar nas pesquisas de prevenção
e combate ao coronavírus”, disse o
secretário de Ciência e Tecnologia
do Ceará.
Ao recepcionar os gestores públicos, a reitora da Universidade de
Fortaleza, Fátima Veras, disse que esse
“é um grande passo” para a pesquisa
no Ceará, conquistado graças ao apoio
da Fundação Edson Queiroz. A visita
contou ainda com a participação dos
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vice-reitores de Pesquisa, Milton Sousa,
e de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, Maria Clara Bugarim, assim como
das diretoras do Nubex, professora
Cristina Moreira, e de Comunicação e
Marketing da Unifor, Ana Quezado, e
professores e pesquisadores da Unifor.
O presidente da Funcap, Tarcísio Pequeno, destacou que a Unifor tem sido
uma importante parceira para a área de
Ciência e Tecnologia no Ceará. “Estamos felizes em constatar a contribuição
da Unifor para o estado nesse período
de pandemia, com o desenvolvimento
de várias pesquisas e projetos extraordinários e emergenciais no combate
à Covid-19”, disse o professor. A
Funcap estimula o
desenvolvimento
científico e tecnológico no Estado do Ceará, por
meio do incentivo
e fomento à pesquisa, à formação
e capacitação de
recursos humanos,
ao fomento e desenvolvimento da
tecnologia e à difusão dos conhecimentos científicos
e técnicos.
Inovação que
impacta
O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio
Batista, disse que contar com um novo
centro de pesquisa é fundamental para
a produção de conhecimento no Ceará,
já que nele podem ser desenvolvidas
novas tecnologias e produtos capazes
de causar impacto em âmbito nacional e internacional. “O Brasil precisa
investir mais em ciência, tecnologia,
pesquisa e inovação. Entendo que um
investimento como esse, a construção
de um grande centro de pesquisa em
Fortaleza, converge justamente para
esse objetivo que é disputar com outros
países do mundo o espaço internacional
na área de ciência e inovação”, destacou o vice-prefeito que conheceu o
biomódulo que abriga os laboratórios
NB3 e NBA3.
Os laboratórios de nível de biossegurança 3 - NB3 e NBA3 - garantem à
Universidade de Fortaleza um grande
diferencial no ensino de graduação e
pós-graduação. As unidades instaladas
na Unifor possibilitam ainda que pesquisadores desenvolvam estudos com
agentes de risco nível 3, ou seja, microrganismos de baixo risco para a comunidade, mas de alto risco individual.
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Dr. Albery Mariano

Dida Sampaio, Esposa Ana e os filhos Raissa, Felipe e Gabriela.

É com grande pesar que o Comendador Dr. Albery
Mariano, lamenta o falecimento do nobre conterrâneo cearense, o fotojornalista Dida Sampaio, que trabalhou com
sabedoria, competência e determinação na arte fotográfica e
jornalismo investigativo, deixando uma lacuna irreparável
para seus colegas jornalistas e admiradores, pelo reconhecimento de suas reportagens, sempre premiadas.
Para conhecê-lo melhor e a grandeza do trabalho desse
ilustre cidadão, basta ler essa preciosa homenagem divulgada pela agência Estadão no Distrito Federal de 26.02.2022
ao maior repórter fotográfico da cena política no Brasil.
Fica entre nós, a saudade.

Visita à Casa do Ceará

Morre Dida Sampaio,
fotojornalista do Estadão no DF
O País e o jornalismo perderam nesta sexta-feira (25) o seu mais destacado e influente
repórter fotográfico em atividade na cena política brasileira. Dida Sampaio, de 53 anos, documentou com intensidade o período democrático
a partir de Brasília e congelou em imagens os
dramas e conflitos sociais da Amazônia e dos
sertões do Nordeste e do Centro-Oeste.
Com imagens que formaram uma legião de
admiradores, o fotógrafo do Estadão - que começou a trabalhar no jornal em 1994 - atingiu
a excelência na acirrada e complexa cobertura
do poder.
Não se limitou a retratos de profunda beleza
estética nem à própria fotografia. Foi um clássico repórter de política, atuando da apuração à
publicação da história, que incluía informações
obtidas nos bastidores. Tinha um olhar apurado
para revelar casos encobertos nos corredores e
gabinetes do Congresso.
Destacou-se ainda por atravessar o período
de revolução tecnológica e digital na foto e no
jornalismo sem perder a tradição e o legado da
grande reportagem de campo. Em sua casa, em
Brasília, guardava jornais impressos com suas
fotos históricas ao lado de equipamentos moder-
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nos. Tornou-se um dos mais entusiastas usuários
de drones para produzir videodocumentários.
Por sua obra, o cearense Francisco de Assis
Sampaio radicado desde a infância em Brasília conquistou os mais importantes prêmios
do jornalismo da América Latina. O repórter
sempre reconhecido como o mais visceral dos
profissionais da cobertura da vida política na
capital e fora dela ganhou dois prêmios Esso,
três Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, além de distinções como o Prêmio Dom
Helder Câmara de Imprensa, Latino-Americano
de Jornalismo Investigativo e Estadão de Fotografia e Vídeo.
Sempre entre os finalistas do principal prêmio
de jornalismo do País, Dida finalmente recebeu
o seu Esso de Fotografia, em 2015, pela imagem
da então presidente Dilma Rousseff pedalando
de bicicleta em frente a um lava-jato. A vitória
foi dupla. No mesmo ano venceu o Esso Regional Sudeste, pelo especial Favela Amazônia, que
retratava o avanço do tráfico, das milícias e do
crime organizado de terra na floresta tropical.
Foi a última edição do prêmio. Por capricho,
Dida será sempre o atual vencedor do Esso de
Fotografia.

Superintendente Antônia e o Casal Dr. Comendador Albery
Mariano e Professora Cleuza.

Antônia, o nosso amigo casal comendador e a secretária Brena.

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

Recado a um Amigo

Regina Stella (*)

Na família, na profissão, no trabalho, nos compromissos
que não findam e-se envolvido em preocupacões constantes e
ninguém se da conta do tempo que se vai indiferente fluindo.
Engaja-se no cotidiano, participa-se dos pequenos detalhes,
da festa de aniversario, do cumprimento ao amigo, do colégio do filho. Assiste-se a primavera chegar, sucederem-se as
estacoes as chuvas caindo, o natal, ano novo, na sequência
de cada amanhecer e de cada tarde que cai, não se percebe a
vida descambando e a caminhada inexorável do tempo, marca
a alma da gente, e alternativas de horas felizes e momentos
difíceis, instantes de grandeza.
Num dia qualquer, de repente, um fato da um toque de
alerta, e então se volta e se olha para trás. Com espanto, constata-se a caminhada que se deu, os imprevistos que chegaram,
as alegrias sentidas, as tristezas adiadas. E como o tempo não
teve paciência em esperar.
Tao distraída eu vinha, aguardando na memoria uma
infindável lista de primeiras necessidades que minha “secretária” mil vezes repetira, debruçando-se nas prateleiras
dos armários. De súbito ali num supermercado o encontro
se deu, inesperado, a alegria chegou e se expandiu o coração
em gesto de afeição.
Foi uma troca recíproca de indagações, pergunta há anos
guardadas, sobre a menina loura, esguia, de longos cabelos,
sobre o garotinho lindo de olhos azuis, que conheci puxando
um caminhãozinho de brinquedo. E pouco a pouco com as respostas que chegavam, as lembranças de ontem em procissão
passavam, doces, queridas, de horas que foram minhas que
já se perderam. A criança que tantas vezes vi empurrando um
carrinho, a boneca na mão, botão de rosa em pleno amanhecer,
é hoje uma noiva linda, vivendo de amor e de Biologia, estudo
que escolheu na Universidade. O menininho que indiferente
passava, sem saber dos meus cuidados é agora soldado, militar, querendo contribuir, pensando em acertar. A emoção vai
me trair tenho certeza, se numa parada de 7 de setembro de
um ano qualquer eu o vir passar. Com ele desfilarão os sonhos
que acalentei e a esperança que ainda não perdi.
Sentindo sua ausência, ali, perguntei por ele, o chefe,
honestidade a prova, correção como bandeira, homem afeito
às lutas da politica, deputado federal e agora em merecido
e definitivo recesso. E ele me apareceu logo depois naquele
abraço, confirmando que a amizade independe de presença
e que numa comunhão de ideias e pensamentos, ela persiste.
Na satisfação que me pegou de cheio e desdobrou-se em
riso e festa a nós amigos velhos, vizinhos das primeiras horas
de Brasília, porta a porta, ele me confessou que embora longe,
não estávamos ausentes, um do outro, todos estes anos. Através da coluna que escrevia no Jornal, pela crônica que a cada
mês escrevo, eu entro em sua casa, conversamos, exponho
meu pensamento conto-lhe do flamboyant e do angico, da
chuva e do foguete, desta fé num amanhã que nunca morrerá.
Em palavras amigas, pediu que eu não desertasse deste
retângulo de jornal onde hasteio a minha bandeira de paz e
convoco os homens de boa vontade para uma ação de crença
renovada no seu espirito e sua inteligência.
Não sabe ele que é muito mais minha alegria em chegar
e me fazer presente.
Com sua licença, amigo, venho de leve. É-me grato,
não imagina quanto, contar com seu espirito respondendo
ao meu, nesta crença na vida, e neste encantamento, pela
beleza que gratuitamente se nos oferece, a cada amanhecer,
a cada novo dia.
(*) Regina Stela Quintas (Fortaleza) escritora, jornalista,
poeta, ex diretora da Casa do Ceará.
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Ceará receberá a primeira usina de hidrogênio
verde do Brasil com operação já em 2022
Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador Camilo Santana anunciou, ao lado da diretoria da EDP
do Brasil, a instalação do projeto piloto para implantação
de uma usina de hidrogênio verde no Pecém, com capacidade de produção de 250 Nm3/h do gás. Sua operação
deve ser iniciada já em dezembro de 2022, atraindo um
total de R$ 41,9 milhões de investimento.
Camilo celebrou que o Ceará está se tornando a casa do
hidrogênio verde. “É com alegria que recebemos a notícia
que a multinacional EDP do Brasil fará um investimento de
quase R$ 42 milhões em hidrogênio
verde no Brasil, ao anunciar que o
Ceará terá a primeira usina de hidrogênio verde no País. Temos apostado
muito nessa energia limpa, e a EDP
já gera mais de 350 empregos diretos
no Ceará no Porto do Pecém com sua
termelétrica, que que produz quase
a metade do consumo de energia de
todo o Estado”, disse.
No evento estavam presentes João Marques da Cruz,
CEO da EDP no Brasil, Luís Otávio, seu vice-presidente, Nuno Costa, seu diretor de comunicação, Lourival
Teixeira, diretor da companhia no Brasil, o secretário do
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia
Júnior, a secretária executiva da Sedet, Rosiane Oliveira, e
o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP S/A), Danilo Serpa.
A nova usina
Instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP), a planta será a primeira do grupo, com capacidade
de 3 MW e um módulo eletrolisador de última geração
para produção do combustível com garantia de origem
renovável. A unidade modular terá capacidade de produzir

250 Nm3/h do gás. O projeto da usina de H2 foi apresentado pelo CEO da EDP no Brasil, João Marques da Cruz.
“Considerando que o Ceará reúne características estratégicas para protagonizar o processo de introdução do hidrogênio verde no País, seja por seu excepcional potencial
solar e eólico – fundamental para a produção do gás – seja
por sua localização e pela oferta de excelente infraestrutura
para o escoamento desse produto ao mercado internacional, elegemos o estado para abrigar nossa primeira planta
de hidrogênio verde no Brasil. Este projeto posicionará o
Ceará de forma pioneira na geração
de conhecimento sobre o tema e no
centro de uma vasta cadeia produtiva
e de aplicação desse combustível”,
afirma João Marques da Cruz, CEO
da EDP no Brasil.
Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento
A usina de Hidrogênio Verde (Pecém H2V) da EDP é um projeto de
Pesquisa & Desenvolvimento da UTE Pecém, instalada
em São Gonçalo do Amarante (CE), que deve gerar o
combustível limpo com garantia de origem renovável,
além de desenvolver um roadmap com análises de cenários
de escalabilidade, considerando todos os elos a jusante e
montante da produção do hidrogênio. Ao longo do projeto,
serão analisados a cadeia produtiva do gás; modelos de
negócios; parcerias estratégicas com indústrias, empresas
de serviços e empresas automotivas; geração e armazenamento do combustível; e adaptações em mobilidade
utilizando o gás hidrogênio, nos transportes rodoviário,
ferroviário, aéreo e marítimo.
Daniel Herculano - Ascom Casa Civil - Texto
Carlos Gibaja - Fotos

Municípios cearenses registraram aumento nas exportações
A edição anual do Ceará em Comex, com dados do
panorama dos municípios exportadores do estado, já está
disponível. O estudo, divulgado pelo Centro Internacional
de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), é referente ao período de janeiro a
dezembro de 2021. O conteúdo de inteligência comercial
retrata o panorama do Comércio Exterior do Ceará, com
destaque para o município de Fortaleza. O material apresenta análises das exportações e importações cearenses por
estado, município, setor, produtos,
país de destino/origem e modal.
Segundo o Ceará em Comex, São
Gonçalo do Amarante, na região
metropolitana de Fortaleza, foi o
município que mais exportou em
2021, com participação de 56,5% e
o equivalente a 1.606.160.933 (US$
FOB). O município, que acomoda
um dos portos de maior expressão
do Brasil, o porto do Pecém, localizado no CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém), teve um crescimento
de 65,1% em 2021.
Já o município de Fortaleza, foi o segundo município
que mais exportou no último ano, com participação de
10% do total vendido pelo estado para o exterior, o que
corresponde a um crescimento de 124,7%. A capital exportou o equivalente a US$ 287,7 milhões em produtos.
Os países que mais compraram de Fortaleza foram
Japão (8374%), Estados Unidos (113,7%) e Singapura
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(1054%). Os produtos mais vendidos foram combustível,
castanha de caju e ceras de carnaúba.
O município de Caucaia apareceu em terceiro no
ranking dos municípios exportadores do Ceará no ano de
2021 e foi responsável por 6,9% do total vendido para
o exterior. O município exportou o equivalente a US$
196.765.184 milhões em produtos, o que corresponde
a um aumento de 37,6%, se comparado ao resultado do
ano anterior.
Ainda segundo o estudo, no que
se refere às importações, Fortaleza
foi o principal município importador
do estado, com participação de 40%
do total comprado pelo Ceará do exterior. As compras internacionais no
valor de US$ 1,55 bilhão, correspondem a um crescimento de 85,2% no
ano de 2021. Os principais produtos
comprados foram combustíveis, trigo
e equipamentos, e os maiores compradores foram Estados
Unidos (64%), China (44%) e Argentina (41%).
São Gonçalo do Amarante apareceu em segundo lugar
no ranking de importação com 20,2% de participação, o
equivalente a US$ 782.274.429 milhões e a um crescimento de 90,3%.
Já o município de Caucaia ficou em terceiro lugar no
ranking, com 14,5% de participação em importações,
o equivalente a US$ 559.272.894 milhões em produtos
comprados.

Ceará em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Leituras X

Culinária

O conto “A Cigarra e a Formiga” versão
Brasil 2021

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia)
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Bezerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel 61 3274-7805
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolandia) arrendatário - 3329-8761/33234207
Bartolomeu
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
Tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Wellington (IPU),
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinheiros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e Wellington
Manoel Facundo Oliveira (Boa Viagem).
Beirute Sul
Proprietário Francisco Marinho (Ipu) - SCLS 109 Bloco”A”
Loja 2/4 – Asa Sul CLS 211 Bloco C Loja 17 - CEP 70.272.530
Reservas 3363-3062 e 3245-3463 Gerente Edison Carlos Vidal
(Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes (Quixadá)
Beirute Norte
Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, Brasília)
Coco Bambu – Frutos do Mar
Gerente Geral Élson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pinheiro (Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortaleza) Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo
Auzivan Pinheiro (Milhã) SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte
Cicone Parque - 70200-002 Tel 3224-5585
Brasília Shopping
Setor Comercial Norte Q. 5 Bloco A Brasília shopping Lojas
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF - 70297-400 - (61) 30381818
Coco Bambu Águas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 32620559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara)
e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luís Neto Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapina),
bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Recepcionista Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor de
Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel 61.
3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224-1634 / 3226-1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre: Valdemir Alves Souza (Sobral); garçom: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Independência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisimar
Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Geremias Araújo (Granja).
Dona Graça
Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará)
casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270
Feitiço Mineiro
Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo César
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril).
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Biano, filha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas
03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368-3337
Gero
SHIN C 04 Lote A 22 Térreo Iguatemi. - Telefone: 35775522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolândia), Maitre:

Humor Negro e Branco Humor

A burra da formiga trabalha duro o ano todo, constrói
a sua casa e acumula provisões para o Inverno.
Enquanto isso, a cigarra passa os dias na academia,
nas baladas ou se produzindo para passar as “nights”
com as amigas #girlpower
Chegado o inverno, a formiga refugia-se em casa onde
tem tudo o que precisa até à primavera. A cigarra, cheia
de frio e de fome, vai ao programa da Fátima Bernardes
queixar-se que não é justo a formiga ter direito à casa
e comida, enquanto outros, com menos sorte que ela,
passem frio e fome. O Mion e o Hulk dizem que é uma
vergonha. A Globo não perde a oportunidade, faz uma
transmissão direta da porta de casa da formiga, passando
imagens dela no quentinho, com a mesa cheia de comida.
O povo fica revoltado, ao saber que o Brasil deixa a
pobre cigarra sofrer enquanto outros vivem com fartura !!
É organizada uma marcha de apoio à cigarra. #somostodoscigarra
É feito um especial no Fantástico, onde se questiona
como é que a formiga enriqueceu às custas da cigarra.
De um lado da bancada, os defensores da igualdade (pró-cigarra), do outro lado, os sem-coração (que defendem
a egoísta e insensível formiga)
Em resposta às mais recentes sondagens, o STF se
prepara para aprovar uma lei proposta pelo PSOL, sobre
a igualdade econômica com efeitos retroativos desde o
verão passado.
Os impostos da formiga aumentam consideravelmente
e ela ainda leva uma multa por não ter prestado assistência à cigarra. Os seus impostos do INSS também sobem,
de modo a serem justamente partilhados com a cigarra.
#rendimentominimo
A casa da formiga é penhorada por não ter conseguido
pagar os impostos.
A formiga, decepcionada, faz as malas e vai para um
país onde o seu esforço seja reconhecido e onde possa
usufruir dos frutos do seu trabalho árduo.
A antiga casa da formiga é convertida numa república
para cigarras que, irresponsavelmente, não param de
fazer filhos para que possam viver do Bolsa Inseto. O
pouco que recebem dos descontos da formiga mal dá
para os bens essenciais, como por exemplo tênis da Nike,
cerveja Heineken, unhas de porcelana, etc...
A casa deteriora-se por falta de cuidados.
O governo é fortemente criticado pela falta de subsídios colocados à disposição da cigarra, que agora vive
em condições quase subumanas.
O PT propõe uma comissão de investigação multi-partidária que custará milhões de Reais aos cofres públicos.
Entretanto a cigarra morre de overdose.
A mídia garante que a morte da cigarra deveu-se à
COVID por falta de leitos de UTI e por falta de apoio
social por parte do governo, que falhou em vacinar a
população e em acabar com as desigualdades sociais e a
injustiça econômica, que nem migrar para as florestas a
cigarra não pode, tadinha,pois o país foi todo desmatado.
A casa acaba por ser ocupada por uma família de
aranhas imigrantes, traficantes de droga, que aterrorizam
a vizinhança.
E a oposição felicita-se por ter contribuído para promover a diversidade cultural no país
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Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília

Alexandro Araújo Nascimento (Itarema) Cozinheiro: João Moura
Rodrigues (Itarema).
Galeteria Beira Lago
SCES Trecho 02 Conj. 33 ao lado do Pier 21.
Proprietário: João Miranda Lima (Ipueiras), Gerente: José Afonso
Miranda Lima (Ipueiras), Maitre: Raimundo Chaves de Carvalho(Nova Russas), Garçons: Hélio Martins de Melo (Nova Russas) e
Antônio Alcimário (Pereiro).
Ki Filé
405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61) 3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vasconcelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Raimundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira
(Granja)
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Marilza / Regina
(Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especialidade: Picanha
na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de dois, panelada,
rabada, sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 60 Planaltina-DF
(em frente à Feira de Confecções de Planaltina) 3389-7000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte,
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 33820444
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 Aprigio,
Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de
Guaraciaba do Norte, José Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José
Aurélio (Sobral), sushiman João Carlos Nascimento e o ajudante
dele, Eridam Lopes e o ajudante de cozinha Francisco Alan, todos
de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol:
Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005
- Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill
Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj, A Lt 60 – 9627 6430
Planaltina 73.300-000
Praliné
SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 3443 7490,
3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José Osmar Gabalia (Sobral) - Caixa: Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte
Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toinha) Celeste
Jorge Mesquita (Santa Quitéria)
409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel 3271 8722
Restaurante Central
Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); Churrasqueiro e especialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de Confecções de Planaltina-DF
- 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias (Independência); Gerente
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área Especial S/N - Mercado do Núcleo
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147-0585 3021-4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Messias Lima
da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110
035 Tel 3563-4674
Silvio’s Bar e Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 3349-5650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 3328-4265
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Casa do Ceará propõe ao GDF ampliação do acolhimento
para 20 Idosos na Pousada Crisanto Moreira da Rocha

presidente da Casa do Ceará em Brasília, José
Sampaio de Lacerda Júnior, elaborou com sua
Diretora de Assistência Social, liderada por
Djanira Gonçalves, e supervisionada pela equipe superintendente da Casa Antônia Guimarães, e pela assistente
social Ivete Simonete, proposta para a Secretaria de
Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal,
de acordo com o edital nº 06/2022 para acolhimento
institucional de 20 idosos dentro do sistema de cobertura da Secretaria e melhorar a qualidade dos serviços
ofertados aos acolhidos.
Atualmente, o Governo do Distrito Federal dá cobertura
apenas a 7 dos 18 idosos acolhidos pela Casa, sendo que
a ampla maioria contribui de alguma forma, com grande
sacrifício, para a prestação dos serviços de Assistência
Social.
“Enfrentamos durante toda a pandemia muitas dificuldades, mas soubemos superá-las com os poucos recursos
de que dispomos, mas reconhecemos que além dos recursos provenientes da contribuição de cada acolhido,
conforme regulamento o Estatuto do idoso, recorremos a
uma legião de benfeitores que nos asseguraram a manutenção de um atendimento de qualidade reconhecido no
Distrito Federal. Seguimos todos os rigorosos protocolos
sanitários e nenhum dos nossos idosos atendidos teve
problemas graves”.
José Sampaio de Lacerda Júnior assinalou que a Casa
do Ceará mantém parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do termo de colaboração nº
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06/2018 para acolhimento de sete idosos, com repasse
mensal de R$15.889, 45. Reconhecemos que o governador
Ibaneis Rocha olhou com atenção e desvelo para a Casa
do Ceará, tanto que doou à Casa no primeiro ano de seu
governo todos os seus rendimentos mensais para a manutenção da |Pousada, realçando a importância do trabalho
da Casa do Ceará.
A nova proposta irá contemplar todos os idosos acolhidos na Instituição, que são 18, e ofertar mais duas vagas,
chegando a 20, com repasse mensal de R$ 59.776,80, que
será utilizado em grande parte para pagamento de pessoal,
bem como: coordenador, auxiliar administrativo, cuida-
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dores, técnicos de enfermagem, enfermeiras, assistente
social, terapeuta, psicólogo, dentre outros profissionais
habitados a trabalhar nas instituições de longa permanência
Ressalta-se que a Casa do Ceará incluiu na sua lista de
cursos de formação e capacitação profissional, um Curso
de Formação de Cuidadores de Idosos, tendo formado
duas turmas, considerando que a atenção especializada
aos idosos tornou-se bem mais intensa, durante e no pós-pandemia da COVID, além do que a população idosa do
país se expandiu, vem merecendo mais atenção do setor
público, e há demanda para instituições mais capacitadas
e com serviços de excelência,
Para nós da Casa do Ceará, frisou Lacerda Júnior, será
um passo adiante na proposta que abraçamos há quase
60 anos”.
A Casa do Ceará
Desde 1963, em Brasília, que Instituição presta serviços
assistenciais gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer discriminação de raça ou gênero para cearenses e não
cearenses do Distrito Federal, Cidades Satélites e Entorno.
Sua principal função social é a manutenção da Instituição de Longa Permanência para Idosos, denominada
Pousada Chrysantho Moreira da Rocha, que acolhe pessoas
acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade social.
Além disso, para o cumprimento de seus objetivos
sociais, a Casa do Ceará mantém e apoia, em suas dependências, cursos profissionalizantes e atendimento médico/
odontológico, ambos direcionados para a população
carente.

Ceará em Brasília

