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Estátua de Iracema Guardiã é reinstalada na Praia de Iracema, em Fortaleza. Leia mais na pág. 20

Casa do Ceará convida brasilienses para conhecer o que ela faz 
pelas pessoas alem de acolher 20 idosos. Na casa, há médicos, 
dentistas, cursos, bazar e equipamentos culturais. Leia mais na pág. 10

Dalva Andrade

Policlinica clinica de fisioterapia Bazar Pousada dos Idosos

Jenilson José

O luto da família do nosso 2o vice presidente, general 
Antônio Florêncio, pela perda de d. Célia Atahyde Florêncio, 

em trágico acidente na rodovia Mossoró-Fortaleza

Memória dos colaboradores da Casa do Ceará em Brasília que atuaram na Festa Junina de 2022

José Carlos Maria Rozangela Maria Darcimar Fabiano coelho Jesus Soares Francilene Medeiros

Filha Márcia Andréa Athayde Florêncio Weber, marido Cláudio Luís Medeiros Weber e filho Samuel Pedro Florêncio Weber; filho Francisco Florêncio dos 
Santos Neto, esposa Vivian Coelho Florêncio e filho Davi Cruzaltense Florêncio; Sogros do Francisco: Lauro Cruzaltense e Wanda Coelho.

 filha Ana Carolina Athayde Florêncio dos Santos e marido Paulo Henrique Ribeiro dos Santos.

Célia Athayde Florêncio 
Nascimento em 11 Ago 
1948. Casamento em 
10 de maio de 1973, 
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Editorial
Conversando com o Leitor 

# Não estamos mau fita chegamos aos 483,696 visitantes 
na página inicial do Portal da Casa, justamente no momento 
em que declinante a audiência dos portais. A diversidade e 
a velocidade da informação digital está se voltando contra 
ela. As redes sociais experimentarão grandes mudanças 
logo logo.

# O mesmo vai acontecer com os blogs. Independente-
mente e dos aspectos nocivos dos “fakes News”. Nas Para 
sobreviver nesta guerra que já é travada nas nuvens será 
preciso muita credibilidade. No momento os aventureiros 
tão comendo pó das nuvens.

# São grandes os controles. As redes sociais substituem 
jornais, revistas, livros, rádios, televisões, outdoors, mídia 
impressa, mídia eletrônica e mídia digital, criando um novo 
publico que é o único, nisso tudo, que ainda pensa e reflete.

# Nossos sites alternativos; sobre os 50 anos de Brasília, 
te 172,057 visitantes. Bom numero. o site E sobre os 50 
anos da Casa do Ceará atem outros 71,256. Visitantes Nada 
mal. São sites de referencia, de pesquisa, de busca; Temos 
aí, nos três sites, quase 730 mil visitantes, entre cearenses 
e não cearenses que procuraram nos conhecer e se informar 
sobre o que fazemos.

A todos os nossos agradecimentos.

# Nos últimos 50 dias, tivemos mais de 5,828 visitantes, 
Entres os estrangeiros, o que mais visitaram foram residen-

tes nos Estados Unidos, Canadá. China, Alemanha, Rússia, 
Ilhas Virgens Britânicas, França, Itália.

# Seguimos atentos com a reabertura dos trabalhos no 
Museu do Sertão, em Mossoró, obra do cearense de Sobral, 
Benedito Vasconcelos, com vários eventos programados e 
que atrai a comunidade do Rio Grande do Norte e do Ceará.

# Estamos programando um grande encontro de con-
fraternização dos cearenses de Brasília para a primeira 
semana de outubro, antes do dia15, quando festejaremos 
os 59 anos da Casa do Ceará. O evento reunirá a força da 
Casa do Ceará com a força da Confraria dos Cearenses, 
fundada por Geraldo Vasconcelos, Fernando César Mes-
quita e Wilson Ibiapina.

# Esperamos reunir 200 cearenses no espaço Estênio 
Campelo, da Casa, dando sequencia ao sucesso da Festa 
Junina.

# AUDIÊNCIA FACEBOOK 13 junho 2022 / 20 julho 
2022

Alcance 9.329, Visitas à página 1.206, Curtidas e se-
guidores novos 27.

# AUDIÊNCIA INSTAGRAM 13 junho 2022 / 20 
julho 2022

Alcance 2.341, Visitas à página 1.547, Curtidas e 
seguidores novos 250.

Espaço Luciano Barreira
De repente, veio a trágica constatação: 
Lula Morreu
Morreu e foi para o Céu.
Chegando lá, após breve entrevista, São Pedro 

recomendou que ele ficasse quinze dias na ala dos 
filósofos, para aprimorar sua cultura.

No dia seguinte, preocupado com a decisão que 
tinha tomado, São Pedro foi até a ala dos filósofos e, 
pela fresta da janela, surpreendeu Confúcio conver-
sando com Lula. 

 O velho sábio estava com uma péssima aparên-
cia, mais amarelo que nunca e, profundamente irrita-
do, dedo em riste, gritava.

- Olha Lula, é a última vez que repito:
- Platão não é aumentativo de prato;
- Epístola não é a mulher do apóstolo;
- Eucaristia não é o aumento do custo de vida;
- Cristão não é um cristo grandão;
- Encíclica não é bicicleta de uma roda só;
- Quem tem parte com o diabo não é diabético;
- Quem trabalha na Nasa não é nazista;
- Annus Domini nada tem a ver com o cu do Papa;
- E meu nome é Confúcio... Companhêro Pafún-

cio é a puta que te pariu!!

Aos 60 anos de idade:
1. Os sequestradores não se interessarão mais por 

você.
2. De um grupo de reféns, você, provavelmente, 

será um dos primeiros a ser libertado.
3. As pessoas lhe telefonam às nove da manhã e 

perguntarão: ‘te acordei?’
4. Ninguém mais vai considerá-lo hipocondríaco.
5. As coisas que você comprar agora não chegarão 

a ficar velhas.
6. Você pode, numa boa, jantar às seis da tarde.Expediente
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Calou fundo na alma brasileira a pesquisa 
que mostrou que 33 milhões de brasileiros estão 
passando fome, especialmente os do Norte, do 
Nordeste, os pobres do resto do Brasil. Não tem 
nenhuma renda,

Há outro grupo de 30 milhões que ganham 
menos de um salário mínimo, o que não dá pra 
comprar uma cesta básica.

Há 30 milhões de subempregados
Há 12 milhões de desempregados, sem carteira 

assinada Cada vez mais os empregos informais 
crescem,

A classe média está com sua renda achatada, 
com seu poder de compra diminuído, diante 
de uma inflação que não só do Brasil, mas de 
todo mundo, como consequência da COVID 
e da guerra da Rússia contra a Ucrânia,

Diante de uma situação vexatória as 
soluções propostas tem caráter meramente 
eleitoral, para favorecer o governo do capitão

Alguma coisa deverá ser feita no Brasil e no 
mundo para que as crises se resolvam. Há mais 
de dezenas de países com intermináveis guerras 
internas, com morte e miséria, especialmente na

Ásia e na Africa.
O mundo não segue o figurino dos emirados Ára-

bes que no meio de tudo e nadando em petrodólares, 
se transformaram em países das maravilhas, sem 
crises, sem partidos políticos, sem meios de comuni-
cação livres, sem oposição, com governo autoritário 
e arbitrário, sem alternância de poder Mas sem 
inflação e com segurança, De um lado,os emires 
e do outro, os pobres alimentados, É um luxo só,

Para nós um acinte à nossa miséria endêmica e 
uma corrupção pandêmica.

Inácio de Almeida (Baturité) Diretor Respon-
sável

7. Você pode viver sem sexo, mas não sem os óculos.
8. Você curte ouvir histórias das cirurgias dos outros.
9. Você discute apaixonadamente sobre planos de 

aposentadoria.
10. Você dá uma festa e os vizinhos nem percebem.
11. Você deixa de pensar nos limites de velocidade 

como um desafio.
12. Você para de tentar manter a barriga encolhida, 

não importa quem entre na sala.
13. Você cantarola junto com a música do elevador.
14. A sua visão não vai piorar muito mais.
15. O seu investimento em planos de saúde finalmen-

te vai começar a valer a pena.
16. As suas articulações passam a ser mais confiáveis 

que o serviço de meteorologia.
17. Seus segredos passam a estar bem guardados com 

seus amigos, porque eles esquecem.
18. ‘Uma noite e tanto’, significa que você não teve 

que se levantar para fazer xixi.
19. Sua mulher/ seu marido diz ‘vamos subir e fazer 

amor’, e você responde: ‘escolha uma coisa ou outra, não 
vou conseguir fazer as duas!’.

20. As rugas somem do seu rosto quando você está 
sem sutiã.

21. Você não quer nem saber onde sua mulher vai, 
contanto que não tenha que ir junto.

22. Você é avisado para ir devagar pelo médico e não 
pelo policial.

23. ‘Funcionou ‘, significa que você hoje não precisa 
ingerir fibras.

24. ‘Que sorte!’, significa que você encontrou seu 
carro no estacionamento.

25. Você não consegue se lembrar quem foi que lhe 
mandou esta lista. 

Mesmo assim, compartilhe com seus amigos para 
que eles possam dar muitas risadas!!!!



acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Ceara em Brasília Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube 3 julho/22

Dia da Indústria
A convite do 

Membro Bene-
mérito Ricardo 
Cavalcante, Pre-
sidente da Fede-
ração das Indús-
trias do Ceará 
(Fiec), a ACLJ 
se fez representar na solenidade comemorativa do 
Dia da Indústria, no Buffet La Maison, na noite de 26 
de maio. Compareceram Reginaldo Vasconcelos, Vi-
cente Alencar, Djalma Pinto, Rui Martinho Rodrigues, 
Humberto Ellery e Ulysses Gaspar, este acompanhado 
pela esposa.

Antônio Pádua Silva
Nascido no Município de Missão Velha, no Cariri 

cearense, filho de Francisca Tilde Silva e Clodomir 
Silva Lima, Pádua Silva tornou-se juiz em outubro de 
1987, ou seja, tinha quase 35 anos de magistratura. Tra-
balhou inicialmente em Aracoiaba e respondeu pelas 
Comarcas de Redenção, Itapiúna, Pacajus e Baturité. 
Também atuou em Crateús e Acopiara, exercendo ainda 
funções de juiz eleitoral.

No ano de 1996, foi promovido para Fortaleza, como 
magistrado da 5ª Vara de Execução Fiscal. Ainda na 
Capital, foi juiz auxiliar da Presidência e da Correge-
doria-Geral, além de juiz convocado do TJCE. 

Padaria espiritual 
O terceiro evento a que a Academia Cearense de 

Letras e Jornalismo ACLJ esteve presente, este a 
convite do Dr. Lúcio Alcântara, nosso Membro Bene-
mérito, foi a comemoração dos 130 anos da Padaria 
Espiritual, em 30 de maio, na capela do Cemitério 
São João Batista, campo santo em que a Academia 
Cearense de Letras e a Santa Casa de Misericórdia 
identificaram os túmulos de 14 “padeiros”, que fo-
ram devidamente restaurados. Presentes Reginaldo 
Vasconcelos e Vicente Alencar. 

Enir e Eletro
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pro-

moveu, sessão solene em homenagem aos 30 anos de 
fundação do Grupo Zenir Móveis e Eletro,por soli-
citação do deputado Nelinho (MDB) e foi subscrito 
pelos deputados Marcos Sobreira (PDT) e Agenor 
Neto (MDB). 

A empresa cearense, fundada em 1992, no município 
de Iguatu, e seu crescimento ao abrir novas lojas nos 
mais diversos municípios do estado. Foram ocasião, 
serão homenageados a gerente administrativa Antônia 
Igrair S. Nascimento; o vendedor Gilmário Oliveira de 
Araújo; a supervisora de digitação e operação, Maria 
Celma Firmino dos Santos; o gerente de transporte, 
Ilderlanio Alves de Oliveira; o motorista José Chagas 
de Oliveira; o motorista Sebastião Severiano Alves; a 
contadora geral Gilvanete Nogueira da Silva Gonçalves; 
dentre outros.

Guilherme Campelo: Cidadão Cearense
O deputado Leonardo 

Araújo(PDT-CE), pro-
pôs o título de Cidadão 
Cearense ao advogado 
Guilherme Campelo, 36 
anos, brasiliense, filho 
do conceituado e advo-
gado Estênio Campelo, 
e sobrinho do ex-pre-
sidente ministro aposentado do Tribunal de Contas 
da União (TCU), e ex-senador Valmir Campelo. 
Os Campelo são de família tradicional de Crateús, 
e radicados em Brasília desde a década de 1960 e 
Guilherme Campelo que atuou como presidente da 
Comissão de Direito Tributário da Associação Bra-
sileira de Advogados(ABA).

Guilherme recebeu três medalhas de reconheci-
mento pela sua atuação, sendo a medalha da Ordem 
do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau oficial do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Recebeu, tam-
bém, a medalha do Mérito Profissional em Ciências 
Jurídicas, outorgada pela Academia Brasileira de 
Ciências, Artes, História e Literatura. E, por fim, a 
medalha da Ordem do Mérito Judiciário Ruy Barbo-
sa, outorgada pela Academia Latino-Americana de 
Ciências Humanas.

Guilherme Campelo foi candidato à presidência 
da Ordem dos Advogados de Brasília com excepcio-
nal votação. Atualmente, está filiado ao PDT/DF, 
participando da Executiva do partido na Capital 
Federal.

Crimes financeiros
Lançado em Fortaleza livro “Crimes contra 

o sistema financeiro nacional: comentários à Lei 
7.492/1986”, de autoria do reitor da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, 
e do doutor em Direito e professor da UFC Sérgio 
Rebouças.

Tauá
O Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o De-

senvolvimento do Estado do Ceará (Inesp), órgão da 
Assembleia Legislativa, lançou, dois livros que trazem 
histórias de povos cearenses. O livro e contos “Soliló-
quio”, de Jonas Aquino, foi lançado em evento remoto. 
Já a obra “Tauá – Nossas origens, nossa história, nossa 
gente, nossas tradições”, de autoria do Desembargador 
Francisco Bezerra Cavalcante.

Cebolinha
O jogador do Fortaleza e do Grêmio, que chegou a 

seleção brasileira, foi um desastre no Benfica e agora 
retornou ao Brasil para jogar no Flamengo. O que era 
uma esperança virou uma tragédia. Se encaixar no 
Flamengo que derrubou vários técnicos desde a saída 
de Jorge Jesus não será tarefa fácil. O Pedro, carioca, 
craque do Fluminense, que o diga. A politicagem no 
Flamengo segue firme.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
Relatoria 
Deputado Danilo Forte quase 

foi o relator da PEC kamikaze 
aquela que arrombou o teto do 
orçamento sendo retirado do 
oficio pelo presidente da Câma-
ra, deputado Artur Lira, que o 
substituiu por um deputado ami-
go fiel. Mesmo com a dinheirama 
desperdiçada no orçamento 
secreto em contratos fajutos com 
prefeituras e deputados fajutos 
e nas campanhas e dos partidos políticos de araque, 
com vídeo clips de profundo mau gosto, o governo 
arrebentou o controle de gastos com fins eleitoreiros. 
O capitão queria só o vale caminhoneiro,o vale gás e 
o valor taxista. Danilo quis incluir vale do motorista 
de aplicativo, já que os taxistas estavam no projeto. 
Só faltou o vale para os motoqueiros das motociatas.

Vaga de Lincoln
O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) define, 

a lista tríplice para o cargo de desembargador, reservada ao 
Ministério Público do Ceará (MPCE), pelo Quinto Cons-
titucional. A vaga foi aberta em decorrência da aposenta-
doria do desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, 
ocorrida em maio deste ano. Seis nomes foram escolhidos 
pelo Conselho Superior do MPCE e encaminhados para o 
Judiciário cearense. Concorrem os procuradores Léo Char-
les Henri Bossard, Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro e 
Marcos William Leite de Oliveira; e as procuradoras são: 
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, Maria Magnólia 
Barbosa da Silva e Maria Neves Feitosa Campos.

Confraternização
Em principio marcada para a 3ª semana de setem-

bro com a chegada da Primavera a mais ma noite de 
Confraternização dos Cearenses de Brasília, evento da 
Casa do Ceará em Brasília, com a confraria dos Cea-
renses, fundada pelos jornalistas Geraldo Vasconcelos, 
Fernando César Mesquita e Ilson Ibiapina, Os eventos 
anteriores na Galeteria do Lago e no Coco Bambu reu-
niram grupos expressivos. No evento, são lembrados a 
Bandeira do Ceará e o Hino do Ceará que é tocado, além 
de que ação colocadas nas mesas as bandeirinhas dos 
municípios cearenses com seus participantes. Muito fofo,

Candidatos
A Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará 

(TJCE) divulgou a relação de juízas e juízes que con-
correm a uma vaga para o cargo de desembargador a 
ser preenchida pelo critério de antiguidade. Ao todo, 
quatro magistrados concorrem à vaga que pertencia 
ao desembargador Haroldo Correia de Oliveira Má-
ximo, falecido no dia 17 de maio. Os inscritos são o 
juízes José Lopes de Araújo Filho (5ª Vara de Família 
de Fortaleza), Helder Afonso Ibiapina (4ª Vara de 
Família de Fortaleza), Cleide Alves de Aguiar (1ª Vara 
de Sucessões de Fortaleza) e Maria Regina Oliveira 
Câmara (1ª Vara de Família de Fortaleza). 
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No
Ceará
tudo
é arte
Conheça o Espaço
Cultural Unifor

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

[detalhe] Daniel Chastinet, Wilson Neto - A Tesoura, 2019/2020, técnica mista s/ tecido.

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

CONFIRA NOSSAS EXPOSIÇÕES 
EM CARTAZ:
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Expandimos as fronteiras do 
conhecimento e conquistamos nota 

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

Vitarella une cantores de diferentes ritmos 
em parcerias inéditas entre Péricles, Elba 

Ramalho e a dupla Matheus e Kauan
A novidade faz parte da robusta 

campanha de comunicação 360° da 
marca líder em biscoitos do Brasil

Vitarella, marca líder em biscoi-
tos* no Brasil e de destaque no seg-
mento de massas, dá continuidade ao 
reforço do seu posicionamento “Tem 
diferença. Tem Sabor” e apresenta 
a série original 
Vitarella Nosso 
Som Tem Dife-
rença. A ação é 
feita em parce-
ria com Péri-
cles, que rece-
be na cozinha 
Vitarella a Elba 
Ramalho e  a 
dupla Matheus 
e Kauan, per-
sonalidades que 
são referências 
da música po-
pular brasileira 
em diferentes 
estilos, como 
samba, forró e 
sertanejo, para 
c an t a r em de 
f o r m a  ú n i c a 
suas músicas 
em novas ver-
sões.

“O público 
vai se surpre-
ender  com a 
mistura musical 
organizada por Vitarella na cozinha, 
aquele ambiente onde acontecem os 
encontros e as melhores conversas. 
Teremos ícones da música popular 
brasileira combinando diferentes es-
tilos, o que reforça o posicionamento 
de Vitarella, uma marca que celebra 
as diferenças e leva mais sabor à vida 
das pessoas” explica Fábio Melo, 
diretor de Marketing da M. Dias 
Branco, que detém a marca Vitarella.

As diferenças entre os ritmos vão 
criar música e misturas ainda me-
lhores. Para acompanhar o resultado 
da união destas diferenças, a série 
exclusiva contará com quatro episó-
dios, sendo que o primeiro entra no 
ar em 10 de junho no canal da marca 
no YouTube e com comunicação 
nas redes sociais da marca. A ação 
foi criada pela BFerraz, agência da 
B&Partners.co.

“A música tem impacto na vida 
das pessoas e escolhemos um palco 
novo para misturar artistas e recriar 
novos sabores musicais. Trouxemos 
grandes nomes como Péricles do 
samba, Elba Ramalho do forró e os 

irmãos Matheus e Kauan do serta-
nejo. Juntos, representam a espinha 
dorsal da cultura popular brasileira, 
reunidos em um formato original. 
Somamos a musicalidade à presença 
da marca em todos os canais e temos 
a combinação certa para traduzir 
o diferencial da Vitarella aos seus 

c o n s u m i d o -
res”, comenta 
Enr icco  Be-
netti, CCO da 
BFerraz, agên-
cia da B&Part-
ners.co.

A iniciativa 
faz parte de um 
robusto plano 
de comunica-
ção que envol-
ve diferentes 
at ivações.  A 
campanha 360° 
de Vitarella in-
clui ainda fil-
mes de 5’,15’ e 
30’ nas princi-
pais emissoras 
de TV do país, 
como Globo, 
SBT e Record. 
No digital, há 
conteúdo es-
pecífico para 
o  Facebook, 
Google e Ins-
tagram.

A campanha foi iniciada com a 
ação Cozinha das Diferenças, em 
parceria com a Tastemade, um dos 
principais canais de gastronomia do 
país. A plataforma de culinária ex-
clusiva, criada a partir desta união, 
convida o público a experimentar 
as diferenças culturais com receitas 
desenvolvidas por influenciadores 
regionais acompanhados de um chef 
Tastemade.

“Neste ano, queremos fortalecer 
ainda mais o posicionamento de 
Vitarella “Tem diferença. Tem sa-
bor”, por meio de uma campanha 
de comunicação robusta, que se 
conecta com o público em diversos 
canais. Toda essa mistura cultural, 
seja a partir de receitas ou da música, 
celebra a diversidade e resulta em 
sabores surpreendentes, assim como 
o portfólio de Vitarella”, conclui 
Bruna Bertão, gerente de Marketing 
da M. Dias Branco.

Fonte: Nielsen, Retail Index, Bis-
coitos Totais- TOTAL BRASIL INA 
+ Cash Carry – Outubro’21 (YTD)
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 Batista de Lima (*)
 Fortaleza possui setenta ruas com nome de escritor cearense. 
Apenas seis delas trazem nome de mulher. São elas: Ana Batista, 

Ana Faço, Emília Freitas, Henriqueta Galeno, Francisca Clotilde e 
Nenzinha Galeno.

 Como se vê, a fortalezense Rachel de Queiroz não é nome de 
rua em nossa cidade. 

Também não são Natércia Campos, Alba Frota e Alba Valdez. A 
literatura cearense, no entanto, tem apresentado mulheres persona-
gens marcantes muito mais que homens. Em toda sua trajetória, a 
presença feminina se sobrepõe à masculina, mesmo os autores sendo 
quase todos homens. Numa terra de tantos cabras machos quase que 
só aparecem heroínas literárias. Não há o herói literário cearense. 
Iracema é a mais conhecida delas. O romance homônimo de José 
de Alencar é uma das mais perfeitas obras do nosso romantismo. 
Iracema, que segundo Afrânio Peixoto, é uma anagrama de América, 
é explicada por Alencar, como “lábios de mel”. Tão marcante é essa 
obra que o Ceará virou terra de Iracema. Há gerações e mais gerações 
de mulheres por este Brasil chamadas Iracema. Dona Guidinha do 
Poço é o nome fictício para Marica Lessa, mulher rica e valente 
do Quixeramobim, que se envolveu em um crime passional contra 
o próprio marido. Foi presa e condenada, cumpriu pena na antiga 
Casa de Detenção de Fortaleza e terminou seus dias louca nas ruas 
da capital. Ficou no entanto o grande romance de Oliveira Paiva, pu-
blicado postumamente. Luzia-homem é outra grande personagem de 
nossa literatura. Tão bem elaborada por Domingos Olímpia que deu 
maior visibilidade à cidade de Sobral, pano de fundo desse grande 
romance. É uma mulher de força descomunal que se apaixona por 
um pobre caixeiro chamado Alexandre e é assassinada por Crapiúna, 
no final da história. Bárbara de Alencar foi muito bem retratada em 
Romanceiro de Bárbara, de Caetano Ximenes de Aragão. Não se 
pode esquecer Dôra Doralina e Maria Moura, personagens de Rachel 
de Queiroz em dois dos 7 seus mais significativos livros. E quem 
não conhece Maria do Carmo, de A normalista, de Adolfo Caminha? 
E Mundinha Panchico, de Juarez Barroso? Maria Rita, de Gustavo 
Barroso? Há ainda aquelas mulheres que tiveram presença marcante 
na vida cearense e que suas sagas pessoais estão a esperar que algum 
escritor coloque-as no panteão literário. E aqui vale lembrar Maria 
Tomásia e sua atuação na libertação dos escravos cearenses, Jovita 
Feitosa no tempo da Guerra do Paraguai, D. Fideralina e a força 
do coronelismo no vale do Salgado, a beata Maria de Araújo e o 
milagre de Juazeiro. Os grandes temas também, uns já trabalhados e 
outros não, são femininos: A seca, a fome (Rodolfo Teófilo escreveu 
homônimo), a sedição de Juazeiro, a Confederação do Equador, 
a Padaria Espiritual, as coca-colas, a jangada, a varíola. O que se 
observa, portanto, é que há uma epopéia cearense latente na nossa 
cultura, matéria prima ainda indevassável para os escritores, toda 
marcada pela presença feminina. Das romeiras às guerreiras, de 
Juazeiro a Canindé, do Imaculada Conceição à Praça do Ferreira, 
a mulher cearense se impõe como construtora da nossa história. 
Emília Freitas, Já Rachel foi a primeira mulher a ingressar na Aca-
demia Brasileira de Letras. É bom também conhecer a participação 
feminina nos nossos grupos literários. Do Grupo CLA participou 
Lúcia Martins, única mulher do grupo, e esposa de Fran Martins. 
Do Grupo SIN, na década de sessenta, participaram Leda Maria e 
Inês Figueiredo. Do Grupo Sitiará, nos anos 70, participaram, entre 
24 componentes, 5 mulheres: Joyce Cavalcante, Marly Vasconcelos 
(Água insone), Maryse Sales Silveira, Fernanda Teixeira Gurgel 
do Amaral e Lídia Teles. Da Academia Cearense de Letras, de 40 
membros estão: Noemi Elisa Aderaldo, Marly Vasconcelos, Ângela 
Gutiérrez, Beatriz Alcântara, Giselda Medeiros e Regine Limaver-
de. Na Academia Cearense da Língua Portuguesa estão 8 Giselda 
Medeiros, Revia Herculano, Neide Azevedo e Maria Elias Soares. 
A Literatura Cearense tem sido uma literatura de mutirão. Desse 
mutirão as mulheres têm feito parte, apesar do número reduzido de 
participação. Mas na primeira antologia da Literatura Cearense, de 
1922, A poesia cearense no centenário, patrocinada pelo governador 
Justiniano de Serpa, não aparece nenhuma mulher. Na seguinte, 
Antologia dos novos, já pontifica Olga de Oliveira Paiva. Todavia 
é bom acrescentar que 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. 

(*) Batista de Lima (Lavras da Mangabeira) escritor da Academia 
Cearense de Letras e da Academia de Letras da Lavras da Mangabeira.

A mulher na literatura cearense
Leituras I Troféu Sereia de Ouro retorna com homenagem 

a quatro cearenses em 2022
A comenda, criada pelo chanceler Edson Queiroz em 

1971, premiou 196 personalidades cearenses. 
São homens e mulheres das ciências, artes, negócios, 

iniciativa privada e serviço 
público.

O reconhecimento à ca-
pacidade de superar desafios 
e de se destacar nas mais 
diversas áreas de atuação é 
marca do Troféu Sereia de 
Ouro. Depois de atravessar 
o cenário mais severo da 
pandemia de Covid-19, a 
honraria retoma a missão 
de valorizar o talento e o 
sucesso profissional do ce-
arense - seja ele natural da 
terra ou que aqui encontrou 
seu verdadeiro lugar.

A 50ª edição do Troféu Sereia de Ouro está marcada 
para o mês de setembro. Os homenageados são: o presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, 
Ricardo Cavalcante; o desembargador do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, Cid Marconi; o presidente 

da Unimed Ceará, Darival Bringel; e o cartunista Mino 
Castelo Branco.

Depois de dois anos sem solenidade presencial para 
atender às medidas sanitárias 
de contenção da pandemia, 
a cerimônia voltará a acon-
tecer no Theatro José de 
Alencar.

Uma das principais co-
mendas do Ceará foi criada 
pelo chanceler Edson Quei-
roz em 1971, após a funda-
ção da TV Verdes Mares. Os 
quatro notáveis homenage-
ados neste ano somam-se à 
lista dos 196 nomes agracia-
dos em edições anteriores.

“A galeria dos sereia dos 
apresenta um perfil abrangente do caráter e da genialida-
de do povo cearense, podendo-se dizer que uma grande 
parte da história do Estado é traçada pelas realizações 
das personalidades detentoras do Troféu”, delineou 
Dona Yolanda Queiroz, na entrega da honraria de 2009.

Por g1 CE

Os homenageados do Troféu Sereia de Ouro são: o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante; o desembargador do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, Cid Marconi; o presidente da Unimed Ceará, 
Darival Bringel; e o cartunista Mino Castelo Branco. — Foto: Reprodução

Academia Cearense de Letras e Jornalismo ACLJ 
condecorou Executivas Cearenses 

Em solenidade no Ideal Clube, em 20.07, a Acade-
mia Cearense de Letras e Jornalismo ACLJ outorgou 
a Medalha Rachel de Queiroz a seis destacadas perso-
nalidades femininas cearenses, que simbolizam todas 
as mulheres que têm cargos de comando e liderança 
em nosso Estado, seja na atividade pública, seja na 
atividade privada.

As recipiendárias da Medalha Rachel de Queiroz 
foram aclamadas pela Decúria Diretiva da ACLJ, que 
de dez nomes inicialmente listados, todos da maior 
relevância, definiu seis dentre as mais notórias, para 
representar todas as demais – as conhecidas do público e 
as anônimas, que atuam nas repartições e nos negócios.

A nossa Academia, que reúne literatos, jornalistas, 
intelectuais, pensadores em geral, e que conta com cinco 
acadêmicas na sua quadraginta numerati, concluiu ser 
importante enaltecer a participação das mulheres nas 

funções profissionais mais destacadas – pelo critério 
do mérito, obviamente, até para que o bom conceito 
da capacidade e da eficiência femininas se preserve.

As agraciadas com a Medalha Rachel de Queiroz 
foram, em ordem alfabética, Ana Maria Studart, da 
Fundação \beto Studart, Consuelo Dias Branco, de M. 
Dias Branco,Fátima Veras,Reitora da Unifor, Gover-
nadora Izolda Cela, Lenise Queiroz Rocha, presidente 
da Fundação Edson Queiroz, e desembargadora Nailde 
Pinheiro Nogueira, do TJCE.. São três empresárias, uma 
reitora, uma magistrada e a Governadora do Estado, a 
primeira mulher a ocupar o cargo desde a província do 
Siará Grande.

A solenidade foi no espaço aberto do Ideal Clube, o 
Terraço da Cultura José Teles, por precauções sanitárias 
relativas à nova onda da Covid-19, menos letal, mas 
sempre inspirando cuidados.

Fátima Veras Lenize Queiroz Rocha D. Consuelo dias branco Izolda Cela Nailde Pinheiro Nogueira Ana Maria Studart
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Leituras II
Por Wilson Ibiapina (*)
O trabalho de geniais jornalistas
Manchete de jornal, chamada de primeira página, não 

tem nada mais difícil, Tem toda uma métrica, obedece 
ao número de colunas, de batidas. Era assim antes do 
computador. Mas mesmo com o advento da informática, 
continua trabalho de bamba

Geralmente é a última tarefa para se fechar uma edição. 
A oficina toda esperando o primeiro caderno. A pressão 
não é pequena, O mancheteiro tem que ter poder de sínte-
se, ser criativo e rápido. Alguns jornalistas especializaram 
em fazer manchetes, tarefa que é cumprida, na maioria 
dos jornais, pelo chefe de redação. É sempre ele com a 
ajuda dos editores que titulam a primeira página.

Lembro que, no Ceará, o Felizardo Mont’Alverne, 
chefe de redação do Correio do Ceará, principal vesper-
tino dos Diários e Rádios Associados no Estado, tinha 
prazer em fazer manchetes. São dele: “Delfim tranquiliza 
Plácido com o Fundo”. O governador Plácido Castelo 
reclamava da falta de dinheiro e o Ministro da Fazenda 
de que vai liberar verbas do Fundo de Participação dos 
Estados, Mulher nua, morta a pau”; “Todo fumante morre 
de câncer, se outra doença não matar primeiro”. 

O Rangel Cavacante lembra de outras; “Sararam as ci-
catrizes da guerra”’, “Fechado o PCB (Partido Comunista 
Brasileiro) da Grécia”. O Bichão como era conhecido, 
ficou famoso pelas manchetes que serviam para abastecer 
a coluna do Stanislaw Ponte Preta na Última Hora do Rio.

E por falar em Última Hora, conta a lenda que Sa-
muel Wainer, seu dono, estava numa noite numa boate 

A manchete nossa de cada dia
com um grupo de mulheres e resolveu cantar na marra, 
se exibir,fazer farol, Pediu e o garçom trouxe o telefone, 
Quase cinco metros de fio se estendendo pelo salão, pois 
era antes do sem fio e do celular. Ligou para a redação e 
perguntou qual a manchete do dia seguinte. O secretário de 
redação; “Pegou Fogo o Maracanã”. E ele, quase gritando, 
mais para ser notado pelas moças do que para ser ouvido 
pelos secretário : “Não, essa, não. Coloca outra. “Pegou 
fogo o Maracanã”.

Dizem que o grande mancheteiro da imprensa brasileira 
a foi Carlos Eiras. Fez escola no antigo Diário da Noite, 
Seus seguidores se espalharam pelo país.

O ator e diretor de teatro Aderbal Freire lembrou de suas 
manchetes do tempo em que era rapazinho em Fortaleza e 
que nunca esqueceu, As duas, pensa ele, do Estado. Saíram 
do Odalves Lima, primo do Fernando César Mesquita, 
inspirado pelas cervejas (penduradas) nas madrugadas 
do bar do Teatro José de Alencar, ao lado da redação, 
eu e dono, caixa, garçom e consumidor solidário, O bar 
chama-se Bach Chopin” e as manchetes são: uma, quando 
morreu aquele papa que só durou um mês: “O papa morreu 
de novo”. Outra, na página policial, legendando uma foto 
de Santa Bárbara, quando igreja cassou a santa. “Passava 
por santa”. 

Rangel Cavalcante escreveu reportagem denunciando 
eu as camionetas peruas, contrabandeadas para o Ceará, 
estavam escondidas no sitio de Edmilson Pinheiro,.Alencar 
monteiro fez a manchete para ”O Jornal”,de Bonaparte P. 
Maia: “As Peruas fizeram ninho à sombra dos pinheiros”.

Mancheteiro famoso foi Santa Cruz. O jornalista Pedro 

Rogério, que trabalhou anos na imprensa carioca, diz que 
Santa Cruz revolucionou O dia, do Rio, com manchetes 
policiais: “Cortou o mal pela raiz”, a historia da mulher 
castrou o marido que lhe traia. “Matou a família e ao 
cinema”, virou até filme. O padre prefeito aumentou o 
preço da carne e ganhou manchete: “Comeu cachorro 
quente e teve dor de barriga”. “Cachorro faz mal a moça#

Outro mancheteiro que marcou seu nome foi Adriano 
Barbosa, Segundo ainda Pedro Rogério era responsável 
pelas manchetes policiais de Ultima Hora e de O Globo.

Os jornais policiais são os que exploram as manchetes 
mas eles perderam a criatividade, estão mais apelativos 
sofreu com picadura de zangão”.

Vi os jornais do final do século passado verdadeira coleção 
guardada a sete chaves pelo jornalista João Bosco Serra e 
Gurgel. As manchetes de jornais como Povo, a Noticia não 
tem mais o charme da Luta \democrática, do Dia do Diário 
da noite. Hoje chega ser imoral; Magricela deu pro gordão e 
o esmagada na casa”. Apelam até na manchetes esportiva: 
Mengão promete enrabar o Fogão sem usar vaselina”.

Das muitas que li, os jornais guardados pelo JB Serra 
e Gurgel, ó escapou uma, Você sabe que o normal dos 
suicidas da ponte Rio-Niterói é de jogarem lá de cia, 
Mas o delegado Almir \pereira preferiu dar um tiro na 
cabeça. A notícia do dia 29 de outubro de 1991 man-
chetou: Atirou em vez de se atirar\\\\\\\\\\\\\’.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina, meio cearense, meio 
piauiense), jornalista e escritor, autor de “Historias 
de Gente da Gente”

Ricardo Cavalcante discute ampliação das relações comerciais da 
economia do mar entre Brasil e Portugal durante Conferência em Lisboa

FIEC, SINDFRIO-CE e DOCAPESCA (Portugal) assi-
naram memorando de entendimento para fortalecimento do 
setor de pesca dos dois países.

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará (FIEC) e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Ca-
valcante, participou, na companhia da Secretária de Estado 
das Pescas de Portugal, Teresa Coelho, da Conferência 

Parceria para a Inovação e Sustentabilidade da Fileira 
do Mar, em Lisboa, Portugal em 27.06. O Encontro teve 
como objetivo fortalecer a indústria da pesca e as relações 
comerciais entre os países na área e contou ainda com a 
assinatura de memorando de entendimento entre a FIEC, 
SINDFRIO-CE e DOCAPESCA - Portugal para promoção 
de cooperação técnica e formativa para gestão de infraes-
trutura de apoio à pesca, organização da primeira venda do 
pescado, sistema de rastreabilidade do pescado, gestão da 
segurança alimentar e certificação, sistema de informática 
de apoio à gestão e implementação do conceito de porto de 
pesca sustentável.

Entre os presentes na reunião, estiveram Maria do Céu 
Antunes, Ministra da Agricultura e da Alimentação de 
Portugal; Sérgio Faias, Presidente da Docapesca (Portugal); 
Manuel Tarré, Presidente Associação da Indústria Alimentar 
pelo Frio (ALIF – Portugal); Alexandre Leitão, Embaixador 
de Portugal Responsável pela Organização da Conferência 
das Nações Unidas; Miguel Marques, da Blue Info e Skipper 
& Wool; Abílio Ferreira, representante da Câmara Municipal 
de Lisboa; o Diretor de Inovação da FIEC, Sampaio Filho; 
Beto Gradvohl, Presidente CS Economia do Mar e represen-
tante do Sindicato das indústrias de Frio e Pesca do Ceará 
(Sindfrio-CE); Cadu Villaça, Consultor Técnico e Científico 
do Sindifrio; além de diversos outros empresários do setor.

 “É com muita honra que estamos aqui, buscando novos 

mercados. Portugal é exemplo para o mundo e é com bons 
exemplos como esse que temos que aprender. Também 
vamos compartilhar o que temos de relevante no Ceará. 
Juntos, podemos ir muito mais longe, promovendo o de-
senvolvimento da indústria do mar e dos nossos países”, 

declarou Ricardo Cavalcante.
Já Teresa Coelho, Ministra da Pesca de Portugal, res-

saltou a importância do encontro. “No dia que começa 
oficialmente a 2º Conferência dos Oceanos das Nações 
Unidas, temos a feliz coincidência de também estarmos 
reunidos aqui para promover e estreitar laços comerciais 
entre nossos dois países irmãos. Portugal é um dos maiores 
consumidores de pescado do mundo e, por isso, é muito 
importante continuarmos a aumentar nossa produção de 
forma sustentável”, afirmou.

Manuel Tarré, Presidente da ALIF – Portugal, disse que 
o momento possibilitará ganhos mútuos, com o aumento do 
comércio no setor para ambos os países. “Acreditamos que 
o Ceará pode ser uma porta de entrada para todo o Merco-
sul e, Portugal, porta de entrada para a União Europeia”, 
completou.

Em agosto deste ano, será a vez da comitiva portugue-
sa do setor da economia do mar desembarcar nas terras 
cearenses para promover mais estreitamento nas relações 
comerciais entre os dois países.

FIEC e Sustentabilidade
Durante sua fala, o Presidente da FIEC, Ricardo Caval-

cante, explanou ainda sobre o pioneirismo da Federação da 
Indústria cearense frente a projetos de sustentabilidade e de 
desenvolvimento da indústria do estado, a exemplo do Hub 
de Hidrogênio Verde e do Núcleo ESG.

Já o Diretor de Inovação, Sampaio Filho, lembrou que 
a Federação da Indústria do Ceará tem sido pioneira em 
projetos inovadores para o setor, a exemplo do Rastum, 
premiado internacionalmente como um dos melhores pro-
jetos para o setor, que promove o mapeamento da cadeia 
do pescado desde a pesca do peixe em alto mar, chegada 
ao porto, e sua venda.
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Leituras III
Destaques históricos 

da MPB
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)

Muitos são os bons compositores brasileiros 
cuja importância ultrapassa os limites da música 
popular.

Alguns, porém, revelam-se de tal maneira 
talentosos que se incluem na galeria dos nossos 
grandes poetas,pela indiscutível qualidade lite-
rária dos versos que escreveram. Fica difícil para 
qualquer brasileiro apontar os melhores compo-
sitores e também as melhores composições, sem 
correr o alto risco de cometer injustiças.

 Na realidade, são muitos os músicos e letristas, 
que com suas canções, enchem as nossas vidas 
de amor e de alegria. Belchior, Fagner, Ednardo, 
Chiquinho Gonzaga, Noel Rosa, Pixinguinha, 
Luiz Gonzaga, Orestes Barbosa, Ataulfo Alves, 
Ary Marroso, mais ainda Lupiscínio Rodrigues, 
Paulinho da Viola, Chico Buarque, Edu Lobo, 
Tim Maia, Roberto Carlos, Vinicius, Tom, Eras-
mo Carlos, Gonzaguinha, João Gilberto, tantos, 
tantos, tantos... Com certeza cometo uma grande 
injustiça quando me perguntam os três nomes de 
minha preferência e digo: Noel Rosa, Lipiscínio 
Rodrigues e Paulinho da Viola.

Peço desculpas a todos os outros. Se há uma 
manifestação valorosa neste querido País, é a 
música popular brasileira. Não citei Pixinguinha, 
mas sei que “Carinhoso” é um clássico da música 
mundial. Não destaquei Cartola, cruel engano, 
pois “as rosas não falam simplesmente exalam 
o perfume que roubam de ti”. Não citei Dorival 
Caymmi, uma vez que ficaria com saudades da 
Bahia, de Marina e até passaria a gostar de morrer 
no mar. Esqueci o Lua, lamentável, vez que sua 
“Asa Branca” é o hino do meu Nordeste.

Não escolhi Orestes Barbosa, companheiro 
de Silvio Caldas com quem assinou algumas das 
mais belas páginas do cancioneiro nacional. “Tu 
pisavas nos astros distraída”, segundo Manuel 
Bandeira uma das mais altas criações da poesia 
em língua portuguesa. Elogio que vale por um 
diploma, considerando-se quem o fez. De Noel, 
Lupiscínio e Paulinho lembro-me dentre outras, 
de meu “Último Desejo”, de “Nunca” pensar em 
“Vingança” e ter “Argumento” para imaginar que 
“Foi um Rio que passou em Minha Vida”. P.S. 
Lembro “Canção de Amor”, belíssima composi-
ção do cearense Elano de Paula e do Chocolate, 
interpretada pela divina Elizabeth Cardoso. Viva 
a Música Popular Brasileira.

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

FIEC realiza entrega da Medalha do Mérito Industrial, 
durante celebração do Dia da Indústria

Em 26.05, a Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará realizou uma grande celebração à força industrial 
cearense, com a festa do Dia da Indústria. O Presidente 
da FIEC, Ricardo Cavalcante, entregou a Medalha do 
Mérito Industrial a Carlos Pereira de Souza, Francisco 
Rogério Osterno Aguiar e Hermano Franck Júnior. Além 
deles, também foi agraciado com a Medalha da Ordem do 
Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o empresário Ivens Dias Branco Júnior.

Estiveram presentes na solenidade a Governadora do 
Ceará, Izolda Cela; o Ex-Governador Camilo Santana; 
o Senador da República Cid Gomes; o Presidente da 
Assembleia Legislativa do Ceará em exercício, Fernando 
Santana; o Comandante da 10ª Região Militar (10ª RM), 
General de Divisão André Luiz Ribeiro Campos Allão; 
o Reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido 
Albuquerque; o Presidente da Câmara Municipal de 
Fortaleza, Vereador Antônio Henrique; o Vice-Prefeito 
de Fortaleza, Élcio Batista; Desembargador do TRF-5, 
Cid Marconi; o Procurador-Geral de Justiça do Estado 
do Ceará, Manuel Pinheiro; o Presidente do TJ-CE, 
Valdomiro Távora; o Secretário de Estado Chefe da 
Casa Civil, Chagas Vieira; o 1º Vice-Presidente da 
FIEC, Carlos Prado; os Vice-Presidentes da FIEC, An-
dré Montenegro, Jaime Bellicanta e Roseane Medeiros; 
os Ex-Presidentes da FIEC, 
Fernando Cirino, Beto Studart 
e Roberto Macêdo; os Diretores 
Administrativo e Financeiro da 
FIEC, Chico Esteves e Edgar 
Gadelha; o Diretor de Inovação 
e Tecnologia da FIEC, Sampaio 
Filho; o Diretor Regional do 
SENAI e Superintendente do 
SENAI Ceará, Paulo André Ho-
landa; a Superintendente do IEL 
Ceará, Dana Nunes; a Gerente 
do CIN, Karina Frota; Presidente 
do CIC, Marcos Soares; Sérgio 
Lopes, Superintendente de Relações Institucionais da 
FIEC; Além de Diretores e Presidentes de Sindicatos 
da FIEC, Secretários de Estado, Deputados, Prefeitos, 
Vereadores, demais autoridades e convidados.

Em seu discurso, o Presidente da FIEC, Ricardo 
Cavalcante, ressaltou a história de vida e protagonismo 
dos homenageados, aos quais disse ter grande honra em 
prestigiar. “A melhor forma de celebrar nossas realiza-
ções é através do reconhecimento daqueles que investem 
sua inteligência e força de trabalho, na concretização do 
sonho industrial”, disse. O Gestor ainda falou sobre o 
importante papel do setor na transformação da sociedade. 
“a indústria é um grande motor de inovação e importante 
vetor de transformação social. Temos um papel essencial 
na promoção da cidadania. Mais que gerar emprego e 
renda, o que é fundamental, ela desenvolve soluções que 
melhoram a qualidade de vida das pessoas, e contribuem 
para a redução das desigualdades sociais e diminuição do 
desequilíbrio regional”, afirmou.

O empresário Ivens Dias Branco Júnior, agraciado com 
a mais importante condecoração da Indústria Brasileira, 
homenageou seu pai, o empresário Ivens Dias Branco, ao 
discursar. “Ainda que sempre presente em minhas me-
mórias, receber este mesmo laurel,com que meu pai foi 
agraciado, no ano de 2004, me faz não apenas relembrá-lo, 
mas reviver sua trajetória e seus valores e ensinamentos 
que muito se confundem com a própria história da M. Dias 
Branco”, agradecendo a homenagem.

Carlos Pereira de Souza, agraciado com a Medalha do 
Mérito Industrial da FIEC, endereçou seus agradecimentos 
a duas pessoas, em especial “ao primeiro dono da empresa 
Del Rio, hoje uma das maiores indústrias de lingerie do 
Brasil, e ao empresário José Camilo Aguiar, um amigo que 
o ajudou a adquirir a empresa. Além disso, fez questão de 
agradecer à sua primeira esposa, dona Elza, com quem foi 
casado por 52 anos. Carlos também estendeu o recebi-
mento da Medalha aos seus cerca de 3.500 funcionários”.

O empresário Francisco Rogério Osterno Aguiar, em 
discurso emocionado, agradeceu às pessoas que, na prática, 
o ajudaram a criar a história de sucesso da sua empresa. 
“Eu não poderia deixar de agradecer a Deus, neste momen-
to, pelo dom que ele me deu de ser uma pessoa voltada para 
os mais humildes, e à família que eu tive e que ajudou a 
construir a história da Jacaúna. Agradeço, mais ainda, aos 
colaboradores - do marceneiro ao pintor e ao lixador da 
nossa fábrica -, porque, se não fossem eles, eu não estaria 
aqui, recebendo este prêmio.”, Finalizou.

Já o industrial Hermano Franck agradeceu pelo rece-
bimento da Medalha. “Hoje, me regozijo de alegria por 
ter levado a ter tarefas que o destino me apresentou como 
obrigação. Parabéns aos demais agraciados e homenage-
ados. Muito obrigado a todos e, em particular, agradeço 
ao estimado amigo Ricardo Cavalcante que, de forma ad-

mirável, preside a nossa FIEC.”
A Governadora do Ceará, 

Izolda Cela, ressaltou a impor-
tância das muitas parcerias entre 
o poder público e a Federação 
das Indústrias do Estado do 
Ceará, na gestão de Ricardo Ca-
valcante. “Gratidão pela parceria 
com esse muitíssimo importante 
setor produtivo que promove e 
gera riqueza e trabalho no nosso 
estado, mas que, também, com 
sua liderança na FIEC, dando 
segmento a uma ação voltada à 

inovação, para o desenvolvimento da tecnologia, para a 
mobilização e articulação de setores de parceria. Eu pen-
so que o Elmo foi um exemplo muito valioso, tanto pela 
serventia que teve, salvando vidas [durante a pandemia de 
Covid-19], como também pelo modelo de articulação.”, 
ressaltou a Governadora.

Conheça os homenageados:
Carlos Pereira de Souza
Natural de Juazeiro do Norte (CE), o empresário Carlos 

Pereira é filho de pai pernambucano e mãe paraibana, cujo 
casamento só aconteceu após o aval dado pelo próprio 
Padre Cícero. Carlos veio para Fortaleza ainda adoles-
cente, para concluir os estudos. Já adulto, dedicou-se à 
Administração de Empresas, quando teve acesso a Del-
Rio, uma pequena empresa que pertencia ao Sr. José Oly 
Duarte, na época estabelecida na Rua Liberato Barroso, 
Centro de Fortaleza.

Na América do Norte, fez curso na área têxtil e de 
confecções, no Fashion Institute of New York. No fim dos 
anos 1960, transferiu a Pequena DelRio para o Montese 
e, depois, para a Serrinha. Iniciou-se aí o trabalho que 
culminou na construção da empresa, com sua estrutura 
preparada para crescer.

Hoje, em Maracanaú, conta com um Centro de Produ-
ção de Matérias Primas, produzindo 200 toneladas/mês de 
tecido, 8 milhões de metros de elásticos, além da produção 
de acessórios e Linha de Costura, tudo consumido pelas 
16 unidades localizadas em vários municípios do Ceará. 
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Leituras IV
Memorias da sala de aulas

Por JB Serra e Gurgel (*)
Quando lecionava na UNB, em Brasília, gostava de fazer 

alguns exercícios de futurologia com os alunos de Publici-
dade e Propaganda.

Aprendi e ensinei que Propaganda é ideológica, politica, 
filosófica, doutrinária. Publicidade (Advertising) é para 
divulgar a existência de produtos e estimular sua procura 
e venda, Nos países comunistas, ficava mais claro o enten-
dimento, pois neles nunca houve publicidade. Mas sempre 
existiu Propaganda. Era e é a principal instrumento da poli-
tica do Estado e do Governo.

Uma vez por mês reunia os alunos para numa aula de 
visão do futuro, Seja como viam o Brasil e mundo num 
futuro não muito distante da imaginação e do ilusionismo, 
cinco,dez vinte anos...

Se não somos vanguarda em muitos eixos e produtos da 
tecnologia, dada a síndrome do vira lata, que nos rotulam, 
pelo menos temos acesso às tecnologias que surgem nos 
grandes centros emissores e produtores. Pagando o que po-
demos, acabamos dominando e domando, pela transplantação 
cultural, o que aqui chega e chega rápido. 

Se os mais idosos tem dificuldade de entender o UBER 
e o DRONE, os robôs, e a nuvem digital, os mais novos 
já dominam a eletrônica, a mecatrônica, a tecnotrônica, a 
robótica e a cibernética. Muitas crianças já não brincam de 
carrinhos e de bonecas, mas com um celular ou tablete aces-
sam os bens da humanidade, A velocidade da disseminação 
do conhecimento vai demolindo fronteiras e dividindo o 
mundo como ninguém imaginou. Nos escombros da historia 
estamos todos que ficamos pra trás.

Isto não tem impedido que homem cibernético tenha salvo 
a humanidade de questões aparentemente tão simples que a 

estão nos levando ao colapso.
Caso da educação: ninguém pensa nos bilhões de anal-

fabetos, incultos, fingindo viver, sem entender onde estão, 
como estão, por que estão vivos, a margem da civilização, 
Mal falam ou se expressam. Passarão pela vida como a 
flora e a fauna, os humanos irracionais.

Caso da saúde, ninguém pensa na cura de doenças 
crônicas, degenerativas, incapacitantes, neurológicas e 
da velhice.. As pandemias são negadas por governos, as 
vacinas são para os mais ricos.

Caso da poluição: ninguém pensa na redução do efeito 
estufa e no monóxido de carbono com ameaça aos seres 
vivos inclusive flora e fauna. Sem ar puro e limpo não 
se viverá. Sem água limpa, tratadas. com rios e mares s 
aquíferos poluídos a humanidade tende a desaparecer.

Caso do clima: ninguém pensa como domar furacões, 
tornados, tempestades, chuvas torrenciais, enchentes, 
desmoronamentos, desmatamentos, derretimentos, ala-
gamentos, desabamentos.

Caso do lixo: ninguém pensa em separar o sólido e o 
orgânico, em casa, muito menos no lixo das ruas e das 
cidades e das megalópoles, O saneamento básico é a pre 
história do lixo. Os lixões ameaçam o solo e os lençóis 
freáticos.. A reciclagem é miragem. 

Caso da morte: ninguém pensa em alterar a cultura do 
enterro dos mortos. Nas grandes cidades, o cemitério com 
covas e tumbas não é para todos. A cova rasa, o descarte 
dos ossos choca-se com a incineração, cremação, e piras, 
como na Índia.

Caso dos transportes de massa: sem soluções as múlti-
plas as exigências de rapidez e segurança,, faixas coletivas 
e seletivas, auto vias, ciclovias, motovias, patinetes via, 

autopistas, bordo e transbordo, portos, estações, aeroportos, 
teleféricos, etc.

Caso da fome: ninguém pensa que o homem não vive 
sem comer. A fome mata milhões de pessoas por ano por 
falta de alimentos e por falta de recursos para que sejam 
adquiridos. Os 8 bilhões de seres humanos tem que comer 
para que continuem vivos.

Caso do ser humano: ninguém pensa em estabelecer 
quantos habitantes devem ter os países, quantos filhos, 
na grave questão das migrações e asilos, e como se fará a 
substituição humana através de gerações. 

Caso das civilizações: ninguém pensa que muitas já se 
foram e muitas estão indo, Os vikings, os celtas, os godos e 
visigodos, os bárbaros, muitos países existiram e sumiram 
Deixaram ruínas. Sucumbiram nos escombros da história. 

Caso do poder. Nas sociedades simples e complexas, 
sobrevivem os que tem mais armas, bombas, químicas, 
biológicas, psicológicas, prevalecendo o autoritarismo, o 
arbítrio, o populismo, a barbárie, a corrupção, a degradação 
dos direitos humanos e sociais;

 Assim vamos vivendo o nosso dia a dia, assistindo 
guerras, destruições, terrorismos, inovações, explicações, 
retóricas, conceitos, enfim, uma e enciclopédica coleção de 
vitorias e derrotas. Um dado é certo: o homem ereto pensa, 
fala. É racional, quase sempre. 

E se surgir o homem de quatro olhos, quatro pernas, 
quatro braços, duas bocas, quatro ouvidos?  Vamos parar por 
aqui, Tudo pode acontecer; A evolução está muito rápida. Os 
robôs estão. Há papagaios que falam e cachorros e macacos 
que só falta falar...

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor. 
Serraegurgel@gmail.com

Vaia ao sol no Ceará completou 80 anos
Grupo vaiou o sol em dia nublado por 

‘afugentar’ chance de chover.
Vaia é usada pelos cearenses não só para 

esnobar, explica pesquisador.
O Ceará celebra, 80 anos do episódio de 

vaia ao Sol, um dia “registrado na história” 
do estado, como descreve o memorialista 
Miguel Ângelo Azevedo, o Nirez. De 
acordo com o memoria-
lista, em 30 de janeiro de 
1942 um grupo de cea-
renses reunidos na Pra-
ça do Ferreira, símbolo 
de Fortaleza, esperavam 
ansiosamente o início 
de uma chuva enquanto 
observavam nuvens car-
regadas de água.

“De repente o sol apa-
receu e, como todo mun-
do esperava a chuva, o 
nosso astro rei levou aquela vaia”, diz o 
Nirez. A vaia ficou registrada entre os cau-
sos do Ceará, virou tema de peça de teatro 
e é contada em piadas pelos humoristas do 
estado.

“A vaia pode ser vista como um fato hu-
morístico da capacidade de transformar tudo 
em humor que o cearense tem, mas também 
pela espera pela chuva, que foi abortada pela 
presença do sol naquele momento”, diz o 
pesquisador da cultura cearense e autor da 
peça teatral “O dia em que o cearense vaiou 

o sol”, Gilmar de Carvalho.
“O Ceará é um estado fustigado pela 

seca, que sofre com oligarquias, onde se tem 
pouca chuva e solo pouco fértil, e mesmo 
assim a gente tem a capacidade de receber 
com humor algumas tragédias. E a vaia 
ao sol é um dos maiores símbolos disso”, 
explica Gilmar de Carvalho.

A vaia cearense
Para o pesquisador, 

a vaia cearense é usada 
não somente para o de-
boche, mas também em 
manifestações de alegria. 
Na semana passada, por 
exemplo, ocorreu o I 
Vaia para a Cultura, um 
festival que exibiu peças 
de teatro, dança, música 
e workshop cultural.

A vaia cearense é tam-
bém representada por um grito característi-
co, diferente das demais regiões. “Falta uma 
pesquisa profunda sobre essa vaia, mas há 
indícios de que o grito é oriundo de tribos 
indígenas da região cearense”, explica o 
pesquisador Gilmar de Carvalho.

Aproveitando a data dos 70 anos do dia 
em que o cearense vaiou o sol, o cantor 
brega Falcão, que fará show no Pré-carna-
val de Fortaleza, afirmou que vai puxar em 
seu show a maior vaia coletiva da história 
do Ceará.

20 anos da morte de Patativa do Assaré: 
relembre história

Além de poeta, Patativa foi cantor, com-
positor e repentista. Filho de agricultores, 
perdeu a visão de um dos olhos ainda criança 
e só frequentou a escola durante quatro meses.

Exatos 20 anos já se passaram desde a 
morte de Patativa do Assaré. O poeta cearense 
morreu em 8 de julho de 2002, aos 93 anos, 
após uma parada cardíaca. Além de poeta, 
Patativa foi cantor, com-
positor e repentista. Filho 
de agricultores, perdeu 
a visão de um dos olhos 
ainda criança e só fre-
quentou a escola durante 
quatro meses. 

Patativa teve uma vida 
difícil, mas soube trans-
formar o sofrimento da 
seca no sertão em versos 
recitados por ele com 
muita paixão e amor. Nas-
cido em 1909 na Serra de 
Santana, a 18km de distância da cidade de 
Assaré, no Sul do Ceará, o poeta foi criado 
em uma casa de taipa.

Ele foi batizado como Antônio Gonçalves 
da Silva, mas deixou nome e sobrenome para 
trás e cresceu como Patativa, apelido que 
ganhou do escritor José de Carvalho Brito, 
que comparou o talento do poeta ao canto de 
um pássaro.

Mesmo indo pouco à escola, Patativa deu 
asas ao talento.  Aos 16 anos, comprou uma vio-
la e começou a cantar de improviso. Seus versos 
foram ouvidos no quatro cantos do mundo, mas 
ele nunca ganhou dinheiro com a poesia.

“Eu sou o poeta que digo: ‘sou poeta popu-
lar, sou simples, sou humilde e sempre onde 
eu vou rimar, o principal tema é Deus.’ Deus 

fez a grande natureza 
com tudo quanto ela tem. 
Mas não passou escritura 
da terra para ninguém”, 
escreveu Patativa em um 
dos seus versos.

Aos 25 anos, Patativa 
casou-se com dona Be-
linha. Ficou viúvo com 
7 filhos, sendo quatro 
homens e três mulheres. 
O poeta trabalhou como 
agricultor até os 70 anos 
e sempre se dizia “um 

homem feliz”.
Estátua de bronze
Doze anos após a morte de Patativa 

do Assaré, o poeta cearense recebeu uma 
homenagem em uma estátua de bronze em 
tamanho natural que foi apresentada próxima 
a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, 
na cidade natal de Patativa, Assaré, a 520 km 
de Fortaleza. Por g1 CE

símbolo de Fortaleza. 
(Foto: Nirez/Arquivo Pessoal)

Patativa do Assaré morreu em 8 de julho de 2002, 
aos 93 anos, após uma parada cardíaca. 

— Foto: Divulgação
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Casa do Ceará convida brasilienses para conhecer o que ela faz pelas pessoas além de 
acolher 20 idosos. Na casa, há médicos, dentistas, cursos, bazar e equipamentos culturais 

No pós-pandemia da Covid, que quase parou a Casa 
do Ceará em Brasília, ás vésperas de completar 60 anos 
de serviços prestados aos moradores de Brasília e do 
Entorno, a Diretoria quer mostrar a múltipla face da 
entidade que não se limita ao acolhimento de idosos 
na Pousada Crysantho Moreira da Rocha. A instituição 
mantém cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas 
de capacitação profissional, atendimento médico com 
diversas especialidades em sua Policlínica, atendimento 
odontológico com diversas especialidades, atendimento 
em fisioterapia, cursos de idiomas como inglês, francês, 
espanhol e italiano, além de um bazar com produtos doa-
dos pela Receita Federal ou repassados à Casa por pessoas 
físicas. Os recursos oriundos do bazar são utilizados para 
manutenção das atividades assistenciais da Casa.

Oferecemos muitas oportunidades para a população de 
Brasília, disse o presidente da Casa, José Sampaio de La-
cerda Junior, convidando os brasilienses a fazer uma visita 
à Casa Ceará na 910 Norte para conhecimento de suas ati-
vidades, distribuídas numa área construída de 6 mil metros 
quadrados, em um terreno de 30 mil metros. Além disso, 
a instituição possui três bibliotecas, a padaria Espiritual, 
que veio de Fortaleza, a do senador Mauro Benevides, a 
do deputado Colombo de Souza, uma Pinacoteca Álvaro 
Lins om quadros dos maiores pintores cearenses, como 
Raimundo Cela, Aldemir Martins, Antônio Bandeira, 
Sinhá Damora, Tarciso Viriato e, ainda, o Museu de Artes 
Populares do Nordeste e do Ceará Mary Calmon.

Ao longo dos anos, foram construídas instalações e 
equipamentos simples, que um dia deixarão de existir, pois 
serão todos substituídos na nova sede da Casa do Ceará, 
cuja edificação vem sendo cogitada há 10 anos. Para 
isso, conseguimos apoio do governo do Ceará na pessoa 
do governador Cid Gomes, que, por meio da Secretaria 
de Trabalho do Ceará, destinou recursos financeiros para 
elaboração do Projeto Fausto Nilo, um dos maiores nomes 
da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo e da música 
do Ceara e que elaborou com sua equipe de especialistas 
um projeto que inclui definitivamente a Casa do Ceará no 

urbanismo e no paisagismo de Brasília, em três pavimen-
tos, com cerca de 12.500 m² de área construída.

A Casa dos Ceará dispõe de duas glebas de 15 mil 
metros quadrados. Não custa assinalar que os estados 
receberam glebas para implantação de uma casa de cada 
estado, mas a ideia só vingou para o Ceará e para o Mara-
nhão. A nova Casa do Ceará será construída em uma das 
glebas. A outra, também de 15 mil metros quadrados, será 
vendida ou negociada para a nova construção. Na nova 
sede, o Governo do Estado do Ceará poderia montar o seu 
escritório de representação em Brasília. Lacerda Júnior 
ressalta que em diversas oportunidades, a Casa procurou 
ou foi procurada para parcerias que não puderam ser ra-
tificadas, face às dificuldades operacionais e de mercado.

O Projeto Fausto Nilo terá a Pousada Crysantho Mo-
reira da Rocha com sua capacidade aumentada para aco-
lhimento de 64 idosos, em permanência de longa duração, 
amplas áreas para a Policlínica e Odontoclínica, com 15 
consultórios, sendo 6 na Policlínica e 9 na Ondotoclínica. 
As salas para os Cursos Profissionalizantes, Bibliotecas 
Museu, Pinacoteca, além de espaços que serão de multiu-
sos para eventos culturais e artísticos, áreas de lojas e de 
serviços, praça de alimentação além de estacionamento. 
“Vamos colocar a Casa mais 20 anos na frente, cons-
truindo o futuro”, disse José Sampaio de Lacerda Junior.

Há uma crença popular de que o cearense não só em 
Brasília, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, domina 
o setor de cozinha. No Jornal Ceará em Brasília, criado 
por Luciano Barreira, há um explicito reconhecimento 
disso com a página “Os cearenses na Cozinha de

Brasília”, mas poderia ser do Rio de Janeiro, onde diz 
a lenda que o cearense dono da Rede La Molle com res-
taurantes espalhados pela cidade forma em São Benedito, 
no Ceará, os cozinheiros e garçons de sua rede.

De olho no mercado e em função da problemática do 
idoso, causa abraçada pela Casa na política de assistência 
social, a entidade se voltou para a formação de Cuidador 
de Idoso, formando o pessoal de sua Pousada – muitos 
deles já deixaram a Casa e foram ocupar espaços em outras 

instituições. A Superintendente da Casa, Antônia Guima-
rães, Observa que “não apenas a Casa do Ceará precisa 
de mais profissionais, mas bem como toda a sociedade 
brasileira precisa. A população cresce rapidamente, o 
brasileiro está vivendo mais, e os idosos necessitam de 
um atendimento de qualidade, de dignidade, mais humano 
e acolhedor”.

O curso de cuidador de idoso é coordenado pela Assis-
tente Social da Casa do Ceará, Ivete Simonette do Amaral 
e conta com aulas de nutrição, enfermagem, psicologia 
e terapia ocupacional. O curso tem duração de 3 meses e 
conta com turmas de no máximo 12 alunos, os estudan-
tes realizam o estágio na ILPI da Casa do Ceará, sob a 
coordenação da enfermeira Jaqueline Aragão.

Conteúdo programático do curso: • O envelhecimento;• 
O papel do cuidador de idosos;• A relação idoso - cuida-
dor;• Cuidando do cuidador de idosos;• Legislação e Po-
lítica de atenção ao idoso (Estatuto do idoso);• Violência 
contra o idoso;• Modalidades de atendimento ao idoso;• 
Benefícios e direito dos idosos;• Noções de cuidados bá-
sicos de enfermagem;• Cuidados no manuseio dos medi-
camentos dos idosos;• Primeiros socorros da pessoa idosa;

• Parada cardiorrespiratória;• Prevenção de quedas;• 
Comunicação: Gerenciamento de conflitos;• Transtorno 
de humor e processos do envelhecimento;• Senilidade;• 
Noções básicas de Nutrição;• Neuropsicologia do enve-
lhecimento;• Estimulação do idoso na sua rotina diária;

• Alteração de memória, depressão e demência;• Es-
tágio Supervisionado;• Conclusão e avaliação do Curso; 
CARGA HORÁRIA: 100 HORAS/AULAS ESTÁGIO: 
20 HORAS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMA-
NÊNCIA.

A Casa do Ceará, para fazer receita a fim de manter 
um pequeno quadro de colaboradores, com remuneração 
de mercado, alugou dois espaços frontais para a W5, que 
serão desocupados quando se decidir pela implantação 
do projeto Fausto Nilo, Nessas áreas estão atividades 
voltadas para a comunidade, como uma academia de 
ginasticas e atividades de esporte ao ar livre.

Bazar Biblioteca Odontoclinica

Tarciso Viriato Museu Policlínica
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Leituras V
Dr. Aroldo Mota - 

Do Clã Campo Preto
(*) Anamélia Custódio Mota – Tauá - CE
Advogado, Especialista em Direito Eleitoral, José Aroldo Ca-

valcante Mota, natural de Marruás, Tauá, Ceará – nasceu aos 27 
de Janeiro de 1933. Filho de Ataciso Cavalcante Mota e de Luzia 
Sobreira Mota (Nenzinha). Pelo lado paterno, neto de Aureliano 
Cavalcante Mota e de Amélia de Carvalho Mota; bisneto de Vicente 
Ferreira da Mota e Maria Linda da Mota – Victor Cavalcante de 
Carvalho e Luciana Maria de Barros Mota. Pelo lado materno, neto 
de Humildes Alves Sobreira (Mildo) e Christina Jathay Sobreira e 
bisneto de Eufrásio Alves Sobreira e Alexandrina Maria da Concei-
ção – Cel. Eufrásio Alves de Oliveira e Christina Oliveira Sobreira. 

Batizado aos 21 de Maio de 1933, na Capela de Santa Rita de 
Cássia, na Vila de Marruás, pelo pároco Odorico de Andrade, tendo 
como padrinhos Humildes Alves Sobreira (avô materno) e Amélia de 
Carvalho Mota (avó paterno). Órfão de mãe, fez os primeiros estudos 
na cidade de Boa Viagem, seminarista na cidade do Crato e Fortaleza. 
Cursou a Faculdade de Direito, em Fortaleza (CE), em Salvador (BA) 
e na Universidade do Brasil (RJ). Casou-se aos 30 de Dezembro de 
1961, na Paróquia de São Geraldo, em Fortaleza – com Francisca 
Custódio Araújo (Cinilda) com que teve três filhos: Marjorie, Desiree 
e Adriano. Avô de Igor, Yago e Aimée. Genro de João Crispim de 
Araújo (Janjão) e Maria Custódio de Araújo (Mariquinha).

Aroldo Mota foi deputado estadual por duas legislaturas. Teve 
voz ativa na Assembleia Legislativa, pois possuía o dom da oratória 
e o desejo da construção de uma sociedade com menos desigualdade 
social. Defendeu, portanto, as principais necessidades do povo de 
seu estado. Destemido, criticava a negligência e a inoperância dos 
governos, tornando-se assim respeitado pelos demais deputados, 
inclusive, pelos adversários.

Professor Honoris Causa da Universidade Regional do Cariri 
(URCA); Presidente do Instituto Jurídico Eleitoral e Histórico 
(IJUREH) do Ceará; Sócio Efetivo e Vice presidente do Instituto do 
Ceará: Histórico, Geográfico e Antropológico; Sócio Correspondente 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Por 
último, Membro e Vice Presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
Eleitoral (IBRADE). 

No ano de 1997, quando lhe foi dado Posse no Instituto do Ceará, 
recepcionado que foi pelo amigo Marcelo Linhares, este recorre a Or-
tega y Gasset: “A vida nos é dada, mas não é dada pronta”. E continua: 
“Levaste, caro amigo, bem a sério tal sentença, pois vosso trabalho 
foi árduo e diuturno, para alcançares as vitórias almejadas. Vinte anos 
depois, Aroldo Mota faleceu em Fortaleza aos 20 de Junho de 2017. 

Na Sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará do dia 
seguinte ao seu falecimento, foi prestada homenagem póstuma, fato 
proposto pelo deputado Odilon Aguiar. O deputado Julinho, que pre-
sidia os trabalhos, pediu um minuto de silêncio. Odilon Aguiar, assim 
se expressou: “Natural do Município de Tauá, Aroldo Mota, 84 anos, 
era advogado e um dos nomes mais respeitados na área do Direito 
Eleitoral. Foi deputado estadual por duas legislaturas, e também atuou 
na literatura, publicando obras como “Abuso do Poder Econômico 
no Direito Eleitoral” e a “História Política de Tauá”. Odilon Aguiar 
comentou que a cidade de Tauá amanheceu triste pela perda de um 
filho ilustre da terra. “Era um homem culto, de inteligência aguçada 
e que, ao longo da vida, deu vasta contribuição para a sociedade 
cearense”, exaltou. O deputado Sérgio Aguiar (PDT) lembrou que 
Aroldo Mota foi contemporâneo do seu avô Murilo Aguiar, como 
deputado, “procurando sempre conduzir a sua atuação com ideias 
firmes e respeitando as legislações eleitorais”. Já o deputado Dr. San-
tana (PT) destacou que Aroldo Mota é considerado o pai do Direito 
Eleitoral no Ceará. “Ele teve um trabalho marcante no movimento 
de redemocratização do Brasil, porque sempre teve um compromisso 
forte com a democracia”, pontuou. O petista assinalou ainda que a 
missão na terra de Aroldo Mota foi cumprida com zelo e dedicação.

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou Projeto Lei N. 0267 
2019 – Art. 1* - Fica denominado José Aroldo Cavalcante Mota a 
Escola de Tempo Integral localizada na Rua Capitão Hugo Bezerra, 
no Bairro Barroso. Art. 2* Esta Lei entra em vigor a partir de sua 
publicação. Departamento Legislativo da Assembléia Municipal de 
Fortaleza. Ass: Renan Colares – Vereador PDT.

Enfim, Aroldo Mota é um dos filhos ilustres de Tauá – CE, de 
quem devemos nos orgulhar.

(*) Anamélia Custódio Mota – (Tauá ) Pedagoga, Escritora, 
Especialista em História e Sociologia, Membro da Academia 
Tauaense de Letras

Revista “Science” publica textos de pesquisadores do 
LABOMAR sobre florestas marinhas e Amazônia

A mais recente edição da revista Science, uma das 
publicações científicas mais importantes do mundo, traz 
dois textos de pesquisadores do Instituto de Ciências do 
Mar (LABOMAR), da UFC. Os autores são os professores 
Sérgio Rossi, Marcelo Soares e Tommaso Giarrizzo, este 
último professor visitante. Os artigos foram publicados 
na seção Cartas, espaço destinado 
a assuntos de interesse geral. Os 
textos tratam de florestas funda-
mentais para o funcionamento do 
planeta Terra; uma no continente e 
a outra no mar.

Os professores Sérgio Rossi e 
Marcelo Soares, em um consórcio 
de 25 pesquisadores internacio-
nais, assinam o texto “Protegendo 
as florestas globais de animais 
marinhos”, no qual abordam a 
importância da conservação dos 
ecossistemas marinhos. O artigo 
destaca que, apesar de avanços, 
as atividades humanas continuam a degradar esses ecos-
sistemas e que as florestas de animais marinhos, como 
os jardins de esponjas e os recifes de corais, são um dos 
ambientes mais impactados.

Essas florestas se estendem desde áreas rasas até águas 
profundas. Sua degradação coloca em risco o sequestro de 
carbono, a biodiversidade marinha e a renovação de re-
cursos pesqueiros. O Prof. Sérgio Rossi aparece como pri-

meiro autor do artigo por ser coordenador da rede COST, 
que reúne pesquisadores de todo o mundo para trabalhar 
com o tema. “A rede de pesquisa internacional sobre as 
florestas de animais marinhos é uma grande oportunidade 
global de colocar esses ecossistemas em evidência”, diz o 
docente do LABOMAR.

O segundo texto foi publicado 
pelo Prof. Tomasso Giarrizzo, re-
cém-contratado pelo LABOMAR 
por meio do Edital de Professores 
Visitantes de 2021. O texto, que 
tem como título “Guerra serve como 
desculpa para a destruição da Ama-
zônia”, aborda o projeto de lei nº 
191/2020 que permite mineração em 
terras indígenas e outras atividades 
humanas (por exemplo, agricultura, 
usinas hidroelétricas e pecuária).

O texto argumenta que a trami-
tação do projeto no Congresso Na-
cional em regime de urgência usou 

a Guerra da Ucrânia como justificativa, diante da demanda 
por potássio para os fertilizantes utilizados na agroindústria 
brasileira. O artigo diz que essa justificativa não tem base 
científica, uma vez que os maiores depósitos de potássio 
do Brasil estão em Minas Gerais e que poderiam suprir a 
necessidade nacional até 2100.

Fonte: Prof. Marcelo Soares, do Instituto de Ciências 
do Mar – e-mail: marcelosoares@ufc.br

 Os textos tratam de florestas fundamentais para o 
funcionamento do planeta Terra; uma no continente e a 

outra no mar (Foto: Vlad Karpinsky/Flickr)

Agência UFC: Pesquisadores iniciam estudo 
que poderá identificar transtorno do espectro 

 autista de forma precisa e precoce
Estudos científicos estimam que hoje no mundo, em 

cada 45 partos, um deles é de uma criança que se encontra 
em algum nível do transtorno do espectro autista (TEA). 
Apesar do elevado número de casos, ainda não existe 
disponível um método exato de diagnóstico, prognóstico 
ou marcadores biológicos que possam predizer a condição.

Porém, um grupo de pesquisa-
dores da Universidade Federal do 
Ceará, em parceria com a Univer-
sidade Estadual do Ceará (UECE) e 
com o Instituto da Primeira Infância 
(IPREDE), iniciou, neste mês de 
maio, um estudo pioneiro no sentido 
de superar essa incerteza. A expec-
tativa é que os resultados da pesqui-
sa possam permitir, em alguns anos, 
a identificação do autismo de forma 
precisa e precoce, possivelmente já 
no teste do pezinho.

O autismo é um transtorno do 
neurodesenvolvimento ligado ao 
comportamento. Conforme o Prof. Sulivan Mota, do De-
partamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de 
Medicina da UFC, o diagnóstico do transtorno é feito de 
forma subjetiva, através da observação das características 
no comportamento, o que só é possível de forma mais 
precisa em crianças de 2 anos e meio a 3, quando cedo. 

O professor, que é também o presidente do IPREDE, é 
um dos integrantes do grupo de pesquisa que irá examinar 
o sangue e a urina de crianças nascidas na Maternidade-
-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), com o objetivo de 
buscar essa precisão no diagnóstico de maneira precoce. 

O intuito da investigação é verificar se, nesses fluidos, é 
possível identificar proteínas que sejam específicas de 
pessoas que se encontram dentro do espectro autista. 

Essa será a segunda etapa de estudos com a população 
com TEA feita pela mesma equipe de pesquisadores. Na 
primeira, realizada de novembro de 2020 a novembro de 

2021, foram analisadas amostras de 
saliva de 75 crianças atendidas pelo 
IPREDE, das quais 34 previamente 
diagnosticadas com TEA e outras 41 
sem o transtorno.

A pesquisa apontou 25 pro-
teínas que só estavam presentes 
em crianças com TEA. Dessas 25 
proteínas, 8 são consideradas pelos 
pesquisadores como possíveis bio-
marcadores, isto é, identificadores 
biológicos de pessoas com essa 
condição. A pesquisa com sangue 
e urina, portanto, é um novo passo 
em busca desse diagnóstico. “Se 

essas proteínas estão no sangue, por que não encontrá-las 
no teste do pezinho, que utiliza o sangue, não é?”, projeta. 

Esse estudo pioneiro é o tema da reportagem desta 
semana da Agência UFC, o canal de divulgação científica 
da Universidade. A matéria esclarece como serão feitos 
os testes e de que forma eles podem contribuir para um 
diagnóstico preciso e precoce do TEA, impulsionando os 
resultados positivos dos tratamentos.

Fonte: Prof. Sulivan Mota, do Departamento de Saúde 
Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da UFC e pre-
sidente do IPREDE – e-mail: sulivan.mota@iprede.org.br

 Estudo identificará proteínas presentes no sangue e na 
urina de crianças dentro do espectro autista

 (Foto: Viktor Braga/UFC)
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Leituras VI
Histórias da

Literatura Brasileira

Falcão relata nova fase da carreira 
em entrevista no Conexão Assembleia

O cantor, humorista, arquiteto e apresentador cearense 
Falcão foi o convidado do Conexão Assembleia, programa 
multiplataforma da rádio FM Assembleia, apresentado 
pela jornalista Kézya Diniz, desta segunda-feira (23/05). 
Em sua participação, o entrevistado contou como vem 
conseguindo adaptar o seu trabalho diante da pandemia de 
Covid-19, explorando cada vez mais os recursos digitais.

Segundo ele, as pessoas que nasceram do ano 2000 para 
cá já vivem dentro desse meio de comunicação que é a 
internet, e a sua geração recentemente começou a descobrir 
a potencialidade do mundo digital.

“Nós, mais velhos, não temos tanto traquejo com a 
internet. De uns tempos para cá que comecei a me en-
veredar pelo lado ‘internético’, utilizando YouTube e 
Instagram e criando alguns programas”, comentou Fal-
cão, complementando que antes da 
pandemia estava gravando uma série 
de televisão com grandes produtores 
de conteúdo on-line, que o ajudaram 
bastante nesse sentido.

“Eu estava gravando para o Mul-
tishow o seriado ‘Os Roni’, com o 
pessoal mais craque em internet, 
como Whindersson Nunes, Gkay e 
Tirullipa, que me deram verdadeiras 
aulas de como incrementar minhas redes sociais”, detalhou 
o humorista.

Falcão também falou sobre a sua carreira como ator, 
salientando que ainda está em processo de descoberta 
no campo da atuação. Ele adiantou que está gravando a 
segunda e a terceira temporadas da série “Cine Holliúdy”, 
que migrou dos cinemas para a TV. “Fui convidado pelo 
diretor Halder Gomes para fazer o primeiro ‘Cine Holliú-
dy’, e depois fiz ‘O Shaolin do Sertão’ e outras produções. 
Uma outra série, ‘O Cangaceiro do Futuro’, ainda está para 
estrear, mas na verdade ainda estou me descobrindo como 
ator, ainda estou boiando e aprendendo para que, em breve, 
eu possa me tornar um Marlon Brando cearense”, brincou.

Sobre a atuação nas telas, Falcão citou as dificuldades 
para decorar textos e incorporar novos personagens, mas 
destacou a importância das preparações de elenco e da 

generosidade de colegas mais experientes nos sets de 
filmagem.

O convidado também abordou as principais diferenças 
entre as produções para o cinema e para a TV no que diz 
respeito às improvisações. “A TV é uma coisa industrial, 
é produção em série, é uma linha de montagem, enquanto 
o cinema é mais elaborado, mais detalhado”, destacou, 
citando que as novelas costumam gravar 40 cenas por dia, 
enquanto no cinema são gravadas no máximo dez.

“Tudo isso depende muito dos diretores. O Halder 
Gomes, por exemplo, conhece a linguagem cearense e 
ele gosta quando colocamos cacos e improvisos. Em uma 
série da Globo já vemos uma diferença nítida, sendo muito 
mais difícil colocar cacos, já que é necessário seguir certos 
princípios éticos”, revelou o humorista.

Falcão falou ainda sobre a sua 
experiência como apresentador e 
entrevistador, ressaltando o suces-
so do programa Leruaite, exibido 
pela TV Ceará. “É um talk show 
diferente, em que inventamos todo 
tipo de coisa, e é muito bom fazê-lo 
em uma TV como a TVC, porque 
vamos aprendendo. Não era a minha 
primeira experiência em televisão e 

fazer o Leruaite é como estar em uma roda de amigos em 
um bar, conversando”, admitiu.

Sobre projetos futuros, ele adiantou que em breve será 
lançado o longa-metragem “Bem-vindo a Quixeramobim” 
e que a sua carreira musical também promete novidades. 
“Estou pensando em lançar algumas músicas, sendo uma 
de um compositor amigo de Sergipe, chamada ‘She Beau-
tiful’, que é uma história muito engraçada e acho que vai 
dar o que falar, além de outras que estou compondo com 
o Tarcísio Matos”, informou. 

Conexão Assembleia
O Conexão Assembleia é um programa multiplata-

forma da rádio FM Assembleia (96,7MHz), transmitido 
também nas redes sociais da Assembleia Legislativa do 
Ceará, no YouTube e no Facebook, às segundas-feiras, a 
partir das 8h. 

Superintendente da Casa do Ceará participa de reunião do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDI 

No dia 18/06 a superintendente 
da Casa do Ceará e ex-presidente do 
Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa 
do DF, Antônia Guimarães, foi convi-
dada para participar de uma reunião 
extraordinária do Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa, para falar 
sobre o funcionamento de uma ILPI 
filantrópica.

A srta. Antônia Guimarães falou so-
bre a rotina, necessidades, dificuldades 
e os desafios na gestão de uma ILPI 
sem fins lucrativos e a necessidade de 
apoio dos Governos Federal e Estadual 
para que essas entidades continuem 
prestando serviços de qualidade aos 
acolhidos. “As ILPIs desenvolvem um 
trabalho muito importante em favor 
da pessoa idosa, com poucos recursos 
financeiros, muitas vezes, apenas com 
o apoio da comunidade local “, comen-
tou Antônia. 

A Casa do Ceará mantém uma 
instituição de longa permanência 
para idosos, denominada Chrysanto 
Moreira da Rocha que, atualmente, 
acolhe 18 pessoas idosas. 

Estiveram presentes na reunião 
os representantes do CNDI, Antônio 
Costa, presidente e Secretário Nacio-
nal da Pessoa Idosa, Mauro Moreira, 
Vice-presidente e a coordenadora 
geral Eunice da Silva. 

Também marcaram presença no 
evento Lucélia Silva do Ministério da 
Saúde, Ana Carolina, da Associação 
Nacional dos Defensores Públicos- 
ANADEP, Luiz Legnãni, da Confede-
ração Nacional de Aposentados e Pen-
sionistas – COBAP, Fábio Costa, do 
Ministério do Trabalho e Previdência 
e Cristiano Lisboa, da Confederação 
Nacional de Saúde – CNS.

Reunião do CNDI

Edmílson Caminha (*) 
Que pode o leitor guardar dos livros de memórias, das 

inconfidências dos diários, da literatura de viagens? A 
beleza do estilo, o interesse das observações, a força das 
idéias ‒ e as histórias pitorescas, os casos divertidos, os 
fatos curiosos que dão sabor ao texto. Por eles, apresen-
tam-se os autores como na verdade são, com as virtudes e 
fraquezas próprias da circunstância humana. Mesmo nas 
ocasiões mais solenes, não deixam os escritores de contar 
anedotas, de revelar segredos, de falar mal da vida alheia 
‒ de comportar-se, enfim, como qualquer pessoa. No chá 
das quintas da Academia Brasileira de Letras, descobre-se 
quem trai, quem é traído e quem sonha com a próxima 
vaga, enquanto se trocam opiniões sobre a importância 
da literatura e a defesa da língua.

Ao longo do tempo, anotei histórias engraçadas, 
comentários inteligentes e conceitos imaginosos que 
me chamaram a atenção. Publiquei-os depois no “DN 
Cultura”, suplemento que circulava aos domingos no 
“Diário do Nordeste”, de Fortaleza, visando a descontrair 
os leitores, chamar-lhes a atenção para os prosadores e 
poetas a quem faço referência. Daí, talvez, o bom aco-
lhimento que tiveram, como notas de poucas linhas que 
amenizavam a leitura das contribuições de maior peso. 
Entre as muitas arquivadas, eis algumas:

José Condé ‒ o pernambucano que escreveu as “Ventu-
ras e desventuras do caixeiro-viajante Ezequias Vanderlei 
Lins, seu Quequé para os íntimos’ –, perdeu, aos três anos 
de idade, o irmão Inácio, de apenas oito meses. Impres-
sionado com o ocorrido, foi mandado para a casa de um 
amigo da família, a fim de que não assistisse à saída do 
enterro. E todo mundo tratando de consolá-lo:

— Fique triste não, José... O Inacinho virou um anjo 
e foi morar no céu, que é um lugar muito bom.

— É... lá pode ser muito bom, mas ele nunca mais vai 
poder chupar manga...

De Érico Veríssimo, contando no “Solo de clarineta” 
a impressionante coincidência de que foi protagonista no 
Peru: “À tarde encontro numa praça quase deserta um 
homem que me parece visitante como eu, pela maneira 
como está vestido e também porque tem uma câmara 
fotográfica a tiracolo. (...) Apontando para sua câmara 
digo: ‘Estamos sem sorte com a luz, hem?’ Ele sorri, 
cortês, olha para o céu nublado, sacode afirmativamente 
a cabeça e me pergunta que tipo de câmara é a minha. 
Ficamos a conversar por alguns instantes sobre a beleza 
antiga e dramática das pedras que nos cercam. Por fim 
meu interlocutor se identifica. É argentino, arquiteto, veio 
a Cuzco para fazer uma conferência na velha universidade 
local. Quando lhe digo minha nacionalidade e meu nome, 
vejo em seu rosto uma expressão de surpresa. ‘É incrível!’ 
– exclama. ‘Fui eu quem traduziu para o espanhol o seu 
romance ‘Olhai os lírios do campo!’’

Mal saído da cadeia, Graciliano Ramos vai ao Mi-
nistério da Educação, onde se encontra com o ministro. 
Depois escreve, numa carta à mulher Heloísa: “Vi lá, num 
corredor, o nariz e o beiço caído de S. Exª o Sr. Gustavo 
Capanema. Zélins acha excelente a nossa desorganização, 
que faz que um sujeito esteja na Colônia hoje e fale com 
ministros amanhã; eu acho ruim a mencionada desorga-
nização, que pode mandar para a Colônia o sujeito que 
falou com o ministro.”

(*) Edmilson Caminha (Fortaleza) jornalista, escritor, 
membro da Academia Brasiliense de Letras e da Acade-
mia de Letras do Brasil, diretor de Educação e Cultura 
da Casa do Ceará em Brasília.  Eunice da Silva, Mauro Moreira, 

Antônia Guimarães e Antônio Costa
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Leituras VII
Casa Juvenal Galeno

Gláudia Mamede (*)
Juvenal Galeno foi autor, aos 20 anos, de “Prelúdios 

Poéticos”, o primeiro livro de autor cearense publicado. Es-
creveu vários livros, sendo sua obra-prima o livro “Lendas e 
Canções Populares”. Ele é patrono das cadeiras números 23, 
da Academia Cearense de Letras e 47, da Academia Cearense 
de Ciências, Letras e Artes, do Rio de Janeiro.  

Em 1919, foi fundada, em sua residência, a Casa de Juve-
nal Galeno. Daí a Casa passa a se constituir em um palco de 
reuniões, palestras, conferências, números de cantos, audições 
de piano, concertos de violão e danças. O ambiente transfor-
mou-se no principal ponto de encontros da intelectualidade 
cearense. Juvenal Galeno foi o pai de duas mulheres muito 
importantes para a cultura cearense: Henriqueta Galeno e 
Júlia Galeno.

 Henriqueta Galeno nasceu em Fortaleza, no dia 23 de 
fevereiro de 1887 e faleceu no dia 10 de setembro de 1964. 
Era valorosa lutadora pelos direitos da mulher. Nos idos 
de 1936, criou a “Falange Feminina”. Henriqueta Galeno 
resolveu romper as barreiras e os grilhões que, naquela 
época, encerravam o pensamento feminino, sufocando a 
alma, impossibilitando o registro da emoção. Em uma carta 
ao jornalista Demócrito Rocha, Henriqueta manifestou sua 
indignação ante as diferenças e em protesto ao preconceito 
contra o sexo feminino na literatura. Referia-se às dificulda-
des que, na época os escritos femininos encontravam, pois 
os mesmos, eram publicados com pseudônimos masculinos. 
Henriqueta Galeno era uma mulher empoderada, usando um 
termo moderno. A “Falange Feminina” veio, então, desafiar 
a oposição e a rudeza da época. 

No dia 8 de novembro de 1942, foi aprovada a Ala Femini-
na, um departamento da Casa Juvenal Galeno. Foi elaborado 
o Estatuto e designadas as sócias fundadoras. A partir daí, 
os trabalhos das intelectuais foram publicados em jornais, 
revistas, sendo a Revista “Jangada” o primeiro veículo lite-
rário essencialmente feminino do país. Henriqueta Galeno 
ocupou a cadeira 23 da Academia Cearense de Letras, tendo 
como patrono seu pai. 

Júlia Galeno é a patrona da cadeira 28 da Academia Cea-
rense de Ciências Letras e Artes do Rio de Janeiro. Nasceu, em 
Fortaleza, no dia 5 de fevereiro de 1889. Desde cedo, mostrou 
dotes poéticos. Aos 20 anos, casou-se com o comendador 
Francisco Santana e foi morar em Salvador. Ela era admirável 
trovadora e produziu lindos poemas, era escritora, jornalista 
e conferencista. 

 Escreveu nove livros de poesias que, por iniciativa de sua 
sobrinha, Cândida Galeno, foram compilados no volumoso 
compêndio “Crepúsculo Iluminado”, que foi publicado e 
lançado no Rio de Janeiro. 

Ficando viúva, Júlia Galeno se casou, em segundas núp-
cias, com o alemão Léo Voos e passou a morar no Rio de 
Janeiro. Na sua residência, em Ipanema, fundou a “Cabana 
Azul” e a Academia Juvenal Galeno. Teve muitas conferên-
cias publicadas em jornais e revistas e recebeu vários títulos 
e comendas destacando-se os seguintes: Instituto Brasileiro 
de Cultura em Salvador, Federação das Academias de Letras 
do Brasil, no Rio de Janeiro e Associação das Jornalistas e 
Escritoras do Brasil, no Rio Grande do Sul.

 A “Cabana Azul”, uma linda casa toda ornamentada de 
azul e dourado, com salões para recepções, sala de música, 
ostentando o retrato do pai, era o relicário de Júlia Galeno e 
de seu esposo Léo Voos.

Vários acadêmicos da Academia Juvenal Galeno, presidida 
por Gustavo Barroso, eram integralistas. Em plena época da 
segunda guerra mundial, a polícia federal ameaçou invadir 
a “Cabana Azul”. 

(*) Maria Glaudia Mamede (Baixio) presidente da Aca-
demia Cearense de Ciências,letras e Artes do Rio de Janeiro

Disputa territorial entre Ceará e Piauí: 
entenda o que pode mudar e o que os estados defendem

Ação do estado do Piauí no Supremo Tribunal Federal 
reivindica parte do território de 13 cidades do Ceará. O 
Piauí reivindica no Supremo Tribunal Federal (STF) terras 
atualmente pertencentes ao estado do Ceará. O pedido afeta 
diretamente o território de 13 cidades cearenses, onde vivem 
cerca de 25 mil pessoas, que o Piauí diz ter provas históricas 
sobre a jurisdição da região. Pesquisadores cearenses, no 
entanto, dizem ter documentos que provam o contrário.

Um estudo preliminar do Exército entende que a divisa 
entre os estados deve mais ao leste do que o afirmado pelo 
Piauí. Se a ação for aprovada conforme essa avaliação, o 
Ceará perde uma fatia ainda maior de seu território, com 
245 mil habitantes e a sede de sete municípios.

Diante do conflito entre as duas unidades da federação 
e informações que se contradizem, o g1 preparou uma 
reportagem que explica o que se sabe, o que falta saber e 
o que alegam os defensores de cada lado do litígio.

Leia a seguir a resposta para os seguintes conteúdos:
• O que dizem Ceará e Piauí na disputa pelo território?
• Quais critérios definem a divisa entre os estados?
• Quais os interesses na reivindicação das terras?
• Quem pode definir que pedaço de terra é do Piauí e 

qual é do Ceará?
• Qual a origem do litígio?
• Já houve casos similares no Brasil?
• Caso o Piauí vença a 

ação, os cearenses serão 
piauienses?

• Se o STF julgar a ação 
procedente, em que cidade 
do Piauí os cearenses vão 
morar?

O que dizem Ceará 
e Piauí na disputa pelo 
território?

Historiadores e pesqui-
sadores dos dois estados 
alegam ter documentos 
históricos legais que com-
provam a jurisdição sobre 
o território da Serra da Ibiapaba, a região disputada entre 
os estados.

O que Ceará e Piauí alegam sobre a área de litígio entre 
os estados

O que defende o Piauí O que defende o Ceará
Conforme o geógrafo Eric de Melo, o Ceará “avançou” 

em terras piauienses e se apossou do território. A Procu-
radoria-Geral do Piauí pede no STF que a divisa siga um 
critério geográfico: a partir da Serra da Ibiapaba, as terras a 
oeste são do Piauí; e a leste, do Ceará. A Procuradoria pede 
que o STF reconheça como válido um decreto de 1880 que 
define a divisa dos estados conforme esse critério. 

O historiador João Bosco Gaspar afirma que há um 
decreto do século XIX, aprovado na Câmara e no Senado 
Imperial, definindo as terras a oeste da Serra da Ibiapaba 
como cearenses. Segundo pesquisadores e políticos cea-
renses, esse documento leva em consideração a cultura 
local e afirma que os moradores da divisa se reconhecem 
como cearenses.

Quais critérios definem a divisa entre os estados?
Conforme ação do estado do Piauí, a Serra da Ibiapaba 

divide o território dos dois estados. Um estudo do Exército 
solicitado pelo STF e pago pelo estado do Piauí define que 
a divisa entre as duas unidades da federação é mais a oeste, 
ou seja, o Ceará deveria devolver ao estado vizinho um 
território ainda maior que o solicitado na ação.

Se a ação do STF for aceita conforme o estudo do Exér-
cito, o Ceará perderia território de 14 cidades, incluindo 
sete sedes administrativas.

O Ceará, por sua vez, afirma que a população da área 
de litígio é legalmente cearense com base não em critérios 
geográficos, mas conforme a identidade cultural.

“Minha defesa é permanente e nós temos o direito das 
pessoas, o seu direito de ser e continuar cearense”, defendeu 
a governadora do Ceará, Izolda Cela.

Quais os interesses na reivindicação das terras?
Ceasa de Tianguá: região da Ibiapaba, área de litígio 

entre Ceará e Piauí, tem forte produção no agronegócio e 
energia limpa — Foto: Governo do Ceará

A região da Ibiapaba é uma área de forte potencial na 
geração de energia limpa e no agronegócio e tem pontos 
turísticos que recebem milhares de visitantes. Na avaliação 
de políticos e empresários cearenses ouvidos pelo g1, o 
Piauí tem interesse econômico na região.

O procurador do Piauí que defende a ação, Luiz Filipe, 
nega que a intenção seja econômica e diz que o objetivo 
é fazer o reparo histórico de terra “comprovadamente” 
piauiense.

“A ação é pautada no interesse jurídico, a indefinição 
gera uma insegurança jurídica. Se houver repercussão 
econômica, não é objeto dessa ação. Existem dados geo-

gráficos que fundamentam 
a ação. É uma ação bem 
embasada com fatos his-
tóricos e jurídicos, não é 
nenhuma ação aventurei-
ra”, diz.

Se a ação for favorável 
ao Piauí, as pessoas na área 
de litígio também deverão 
pagar impostos municipais 
e estaduais às cidades e ao 
estado do Piauí.

Quem pode definir que 
pedaço de terra e do Piauí 
e qual é do Ceará?

A decisão será do STF. A ação está sob relatoria da 
ministra Cármen Lúcia e não há prazo para ocorrer o 
julgamento. Os ministros podem decidir ou não por uma 
nova divisão de terras.

Não está claro se os ministros do Supremo vão consi-
derar uma nova divisa conforme o solicitado pelo estado 
do Piauí ou se baseado no estudo do Exército.

Qual a origem do litígio?
O conflito sobre a jurisdição das terras já tem mais de 

140 anos. Conforme pesquisadores, o litígio ocorre por 
uma série de fatores:

• moradores do Piauí na região de divisa com o Ceará 
buscaram serviços públicos como educação e saúde no 
Ceará e passaram a se considerar culturalmente como 
cearenses;

• cidades cearenses se expandiram em direção ao terri-
tório piauiense;

• falta de clareza de documentos antigos, do século XIX;
• decretos da época do Império que se contradizem; Piauí 

e Ceará se baseiam nos registros que defendem as terras 
como sendo de sua jurisdição.

Já houve casos similares no Brasil?
Sim. Há vários registros históricos envolvendo a divisa 

de estados de todas as regiões do Brasil. Em um caso mais 
recente, o Piauí obteve no STF, em decisão de 2020, terri-
tórios que estavam sob jurisdição de Tocantins.

Litígio no Ceará — Foto: Arte g1
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Leituras VIII
O primeiro Troféu Candango 

do Festival de Brasília do Cine-
ma Brasileiro

Pedro Jorge de Castro (*)
O Presidente da Fundação Cultural do Distrito Federal, em 

1965, Cleantho Rodrigues Siqueira formou a comissão de inte-
lectuais presidida pelo historiador e crítico Paulo Emílio Salles 
Gomes e essa comissão, criou em 1967 a Semana do Cinema 
Brasileiro, uma mostra de filmes brasileiros seguida de premiação 
e posteriormente chegou ao seu merecido nome de Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro. 

Em 1968, através do meu Professor Mario Verdone, na Univer-
sidade de Roma, tomei conhecimento do resultado do Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro e que o filme vencedor do Festival 
de Brasília seria apresentado no Festival de Pésaro, na Itália. Lá 
fui também, e assisti Proezas de Satanás na Vila do Leva e Trás, na 
mesma fila onde estavam meu Professor Mário Verdone, Paulo Gil 
Soares, diretor do filme. Em 1969 apresentei no mesmo Festival 
de Pésaro o meu primeiro filme, Studenti al Lavoro, feito na Itália. 

A Semana do Cinema Brasileiro foi, portanto criada durante o 
regime militar com seu violento aparato de censura. Os problemas 
começaram a aparecer com força quando a censura em 1971, vetou 
o longa-metragem Nenê Bandalho, já programado pela comissão 
de seleção, dirigido por Emílio Fontana, baseado numa crônica 
de Plinio Marcos, cujo produtor é o Professor da Universidade de 
Brasília Douglas Marques de Sá. A censura impôs, em seu lugar, 
a exibição de Brasil Bom de Bola, de Carlos Niemeyer. O filme 
Nenê Bandalho tinha apenas uma cópia e quando o funcionário 
de Fundação Cultural do Distrito Federal, promotora do festival, 
Fernando Adolfo ouviu a conversa dos censores que acabaram 
de assistir ao filme e decidiram censurá-lo, retirá-lo da progra-
mação e destruir a copia única do filme. Foi nesse momento que 
Fernando pegou a cópia do filme e saiu às escondidas da sala do 
cinema e a escondeu, separando os rolos do filme em varias salas 
da Fundação Cultural. 

Tal ação da censura ocasionou protestos e o festival foi sus-
penso durante três anos (de 1972 a 1975). A reabertura do festival 
foi bem sucedida e em 1976 Xica da Silva, de Cacá Diegues, 
sagrou-se vencedor. 

Em 1977 é a vez de Nelson Pereira dos Santos ganhar a esta-
tueta de melhor filme de longa metragem com Tenda dos Milagres 
Contudo, apesar dos rumos otimistas, a 10ª edição do festival, em 
1977, com a Universidade de Brasília vivendo a sua mais longa 
greve de professores e estudantes. 

Foi nesse clima que o cineasta Pedro Jorge de Castro, Professor 
da Universidade de Brasília concorrendo com o filme Brinquedo 
Popular do Nordeste ao subir ao palco para apresentar o filme a 
plateia entrou o vigoroso brado “A GREVE CONTINUA”. 

O final da 10ª edição do Festival foi apoteótico com o exibidor 
e programador independente José da Mata, bem sentado numa 
poltrona de uma das ultimas filas da plateia, antecipava-se ao 
anuncio oficial feito pelo cerimonial no palco do Cine Brasília 
gritava o destino de cada Candango. 

Foi neste clima que o primeiro troféu candango do Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro passou a residir em Brasília. 
Brinquedo Popular do Nordeste recebeu o premio de melhor filme 
de curta metragem. O diretor ergueu o troféu. A plateia voltou a 
entoar o coro “A GREVE CONTINUA” Este é o primeiro Troféu 
Candango a residir em Brasília.

Pedro Jorge de Castro foi o cineasta homenageado nas come-
morações da Quadragésima Terceira Edição do Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro e em sua fala de saudação na abertura do 
Festival no teatro Nacional Cláudio Santoro disse: Declaro aberta 
a 43ª Assembleia do Cinema Brasileiro, também conhecido com 
o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. 

Pedro Jorge de Castro participou outras vezes do Festival de 
Brasília

Pedro Jorge de Castro é o criador do Festival de Fortaleza do 
Cinema Brasileiro tendo realizado a I e a II edição. Em 1987 criou 
o Diretório de Diretores de Festivais de Cinema do Brasil. 

Pedro Jorge de Castro é o autor da proposição para o registro 
do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro como Patrimônio 
Cultural do Distrito Federal.

(*) Pedro Jorge de Castro (Aurora) professor e doutor em Cine-
ma, foi o primeiro cineasta de Brasília a ganhar o Troféu Candango

O legado da Fundação Edson Queiroz 
Foi lembrado na Câmara dos Deputados, em Brasília 

A solenidade homenageou os 50 anos da Fundação 
Edson Queiroz, comemorados em março de 2021.

A Câmara dos Deputados homenageou os 50 anos da 
Fundação Edson Queiroz, em sessão solene nesta terça-
-feira, 24, no plenário Ulysses Guimarães, em Brasília. 
Integraram a mesa a presidente da instituição cearense, 
Lenise Queiroz Rocha; a reitora da Universidade de 
Fortaleza (Unifor), professora Fátima Veras; o autor 
do requerimento, o deputado federal Idilvan Alencar; o 
também deputado federal, Mauro Benevides Filho; e os 
senadores, Tasso Jereissati e Eduardo Girão. Também es-
tiveram presentes na solenidade o deputado federal Nelho 
Bezerra, e a membro do Conselho 
Curador da FEQ, Renata Jereissati. 

A sessão foi aberta com a fala do 
deputado federal, Idilvan Alencar. 
Egresso do curso de Engenharia 
Civil da Unifor, ele destacou o or-
gulho de estar presente, visto que 
a Universidade foi de fundamental 
importância para sua formação. 
“É uma honra para mim, presidir 
essa sessão solene de homenagem 
à Fundação Edson Queiroz. Não 
há desenvolvimento econômico e 
social de um país sem lideranças 
como a do fundador da institui-
ção”, destacou. Segundo ele, a 
história da Fundação se confunde 
com a história e as transformações 
do Brasil. “A década de 50 foi um 
ano de grandes transformações no 
Brasil, que vivia um processo de 
rápida industrialização, crescimento 
acelerado, migrações em massa 
para grandes cidades e mudança na 
estrutura produtiva no país. Edson 
Queiroz ajudou a construir essa 
história”, defendeu. 

Legado de meio século
Na ocasião, a presidente Lenise 

Queiroz Rocha enfatizou o impacto 
positivo dos 50 anos da Fundação 
na vida de milhares de pessoas 
como ferramenta de transformação. 
“A homenagem da Câmara dos De-
putados, solicitada pelo deputado 
cearense Idilvan Alencar, é exten-
siva a todos os cearenses que se 
orgulham de sua terra e se dedicam 
ao trabalho e ao empreendedorismo, 
focando o crescimento do nosso 
estado e do Brasil. Muitos tiveram e têm suas vidas 
impactadas e transformadas pelas ações da Fundação, 
criada em março de 1971”, disse. 

Ao falar dos feitos da Unifor, instituição de ensino 
da Fundação Edson Queiroz, a presidente ressaltou o 
compromisso permanente da instituição com o ensino, 
pesquisa, responsabilidade social, arte e cultura, feitos 
iniciados pelo seu pai que já atravessam a segunda gera-
ção. “A Fundação Edson Queiroz atua nas áreas voltadas 
ao crescimento de todos que a cercam. Ao todo, já foram 
graduados ou pós-graduados mais de 100 mil pessoas em 
diversas áreas. A Unifor conta com as demais instituições 
mantidas da Fundação Edson Queiroz para se destacar 
no Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo sido reconhecida 

como a melhor universidade particular do Brasil pelo 
conceituado ranking britânico o (THE) - Times Higher 
Education”, pontuou. 

Já na responsabilidade social, a presidente lembrou a 
atuação da Escola Yolanda Queiroz, instituição de Ensino 
Básico e Fundamental localizada no campus da Unifor, 
que está completando 40 anos. “A sua atuação se estende 
às famílias inteiras da Comunidade do Dendê e outras 
próximas ao Campus”, frisou. Além disso, ressaltou a 
importância da cultura como legado da FEQ, não só nas 
artes plásticas, mas no teatro, música e esporte, garan-
tindo uma formação integral e colocando à disposição 

do público acesso às exposições 
de nível internacional. 

Yolanda Queiroz foi lembrada 
pela presidente como a maior 
inspiração do visionário Edson 
Queiroz. “(Ela) continuou fir-
me na direção dos projetos que 
juntos haviam criado, e, de meu 
irmão Airton Queiroz, que esteve 
na presidência da Fundação por 
35 anos, implementando com seu 
talento e alto conhecimento das 
artes e cultura em geral projetos 
que conferem a Fundação nível 
de Acervo equiparável apenas 
ao eixo Rio e São Paulo. Edson 
Queiroz foi considerado entre os 
24 maiores pioneiros do Brasil 
no século XX. Somos-lhe gratos, 
o Brasil, o Nordeste e principal-
mente o Ceará!’”, concluiu. 

“A Unifor já graduou mais de 
100 mil profissionais e concedeu 
quase 10 mil títulos de mestrados, 
doutorados e MBAs. Ser respon-
sável pela Unifor já seria mérito 
suficiente, mas a Fundação fez 
muito mais, sendo inclusive res-
ponsável por dinamizar a cultura 
cearense por meio da oferta de um 
amplo espaço cultural, além de 
um teatro e uma TV Universitária.

Arthur Lira, presidente da 
Câmara dos Deputados

“Edson Queiroz foi um dos 
maiores empreendedores, cria-
tivo, desenvolveu uma liderança 
nata. Após construir um legado 
de absoluto sucesso quis devol-
ver, principalmente, para a popu-

lação que migrava do Nordeste para o Sudeste do país, 
a possibilidade de concorrer em igualdade no mercado 
de trabalho. Para isto, criou não uma faculdade, mas 
uma Universidade — marcante para a vida e futuro dos 
cearenses —, feito raríssimo”. 

Tasso Jerreissati, senador
“O industrial Edson Queiroz era muito amigo do meu 

pai, tive a oportunidade de conhecê-lo ainda pequeno. Ele 
foi muito importante em gerar oportunidades, empregos 
e riquezas para o Ceará, algo que é DNA do Grupo que 
leva seu nome, com atuação em diversas áreas: comuni-
cação, educação e empresarial. (...) Reconheço o impacto 
positivo da Fundação no desenvolvimento da terra da luz, 
algo que nos enche de orgulho e esperança”. 

presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz 
Rocha, no plenário da Casa Legislativa, em Brasília. 

(Foto: Antônio Molina Neto)

A reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), professora 
Fátima Veras; o deputado federal, Idilvan Alencar; a presidente 
da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, a membro 
do Conselho Curador da FEQ, Renata Jereissati, e o senador 

Tasso Jereissati (Foto: Antônio Molina Neto)

Autoridades estaduais e federais se reuniram em Brasília 
para homenagear os 50 anos da Fundação Edson Queiroz. 

(Foto: Antônio Molina Neto)



acesse o site: www.casadoceara.org.br

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

Jonathan Cruz mora em Dubai e já tra-
balhou com empresas brasileiras e interna-
cionais, como Bradesco, Adidas, Youtube, 
Google, Heineken e outras.

A Universidade de Fortaleza, da Funda-
ção Edson Queiroz, exporta para o mundo 
profissionais de excelência e de destaque. 
Em seu campus, a instituição oferece diver-
sos aparatos para que seus alunos possam 
desenvolver habilidades e construir um 
portfólio de sucesso ainda durante a gradua-
ção. Esse é o caso de Jonathan Cruz, egresso 
do curso de Publicidade e Propaganda da 
Unifor. 

Antes de entrar na Universidade, o publi-
citário trabalhava como assistente de marke-
ting em uma escola de 
cursos profissionalizan-
tes. Responsável por 
receber muito material 
gráfico e de campanhas, 
o futuro comunicador 
viu nessas peças algo 
interessante, que poderia 
investir como carreira. 
Foi assim que, de certa 
forma, Jonathan “caiu 
de paraquedas” na área 
da comunicação publi-
citária.

Vindo da periferia de 
Fortaleza, Cruz estudou 
na Unifor com auxílio 
do Fundo de Financia-
mento ao Estudante do Ensino Superior 
(Fies), e acabou se apaixonando por tudo 
o que a publicidade e a propaganda tinham 
a oferecer. Em sua trajetória acadêmica, 
o egresso estagiou no Núcleo Integrado 
de Comunicação (NIC), onde pôde trocar 
experiências com pessoas e professores das 
mais distintas áreas da comunicação. Ele foi 
estimulado a pensar, a tentar, e a aprender 
com os erros, aspectos que foram essenciais 
em sua construção profissional e pessoal.

“A Unifor me proporcionou muita coisa 
bacana, como viagens para congressos, ser 
bolsista na agência experimental e as aulas 
com professores que guardo no meu cora-
ção até hoje. Sempre digo que a Unifor me 
ensinou a gostar do ‘desconforto do novo’; 
entrar na graduação me fez conhecer um 
mundo completamente diferente da minha 
realidade e me fez querer buscar mais dessas 
coisas”, declara o publicitário.

Trajetória profissional
Foi na disciplina de Introdução à Pro-

paganda que Jonathan descobriu o que um 
diretor de arte fazia. “Pronto, é isso mesmo 
que eu quero ser”, pensou ele, após a defi-
nição apresentada pelo professor. A partir 
desse momento, passou a se apresentar como 
diretor de arte, ainda que mal soubesse abrir 
alguns softwares de criação. 

Após a conclusão do curso, Cruz se mu-
dou para São Paulo, onde morou por cinco 

anos na capital e trabalhou na área de Dire-
ção de Arte Criativa em grandes agências de 
publicidade, como a Publicis Brasil, R/GA 
e Suno United Creators. Com um portfólio 
recheado, resultado de suas experiências, o 
publicitário recebeu, em 2021, uma proposta 
para morar em Dubai e trabalhar na agência 
“número um” do Oriente Médio e da África, 
a Havas Middle East. 

Então, o egresso arrumou as malas e foi 
rumo a uma das cidades mais conhecidas 
dos Emirados Árabes Unidos. Na Havas, 
Jonathan atuou como Diretor de Arte Criativa 
durante quase um ano, período no qual ad-
quiriu ainda mais conhecimento profissional 
e, principalmente, pessoal. Atualmente, tra-

balha na agência Horizon 
FCB, também localizada 
em Dubai, onde continua 
na posição de diretor de 
arte.

Campanhas
Ainda quando mora-

va no Brasil, Jonathan 
realizou um filme pu-
blicitário para o banco 
Bradesco, criado para 
o Dia das Crianças e 
intitulado “Redefinindo 
a Intolerância”. Na pro-
dução, as crianças são 
perguntadas sobre o sig-
nificado de termos que 
definem a intolerância 

hoje em dia, como racismo, bullying, xeno-
fobia etc. “As respostas foram incrivelmente 
puras e completamente diferentes do que 
elas significavam, porque o conceito final era 
que a gente não nasce intolerante, mas que 
a sociedade ajuda a construir isso”, explica 
o diretor de arte.

Em 2021, enquanto trabalhava na Havas 
Middle East, Cruz fez parte do time que 
desenvolveu o primeiro “Liquid Billboard” 
(“outdoor líquido”, em tradução livre) do 
mundo, no qual atuou como Diretor de Arte. 
A campanha foi produzida para promover 
a nova coleção de moda praia da marca 
esportiva Adidas, e foi lançada presencial-
mente em uma das praias mais frequentadas 
de Dubai. 

O projeto tinha o intuito de celebrar e 
incentivar a participação feminina no espor-
te, mostrando o compromisso da marca em 
tornar esse ambiente cada vez mais acessível 
e inclusivo. A campanha consistia em uma 
instalação de cinco metros de altura e três de 
profundidade, que suportava 11.500 litros de 
água e estava aberta ao público, convidando 
meninas e mulheres para um mergulho. 

Para Cruz, esse projeto trouxe muitas ale-
grias nos últimos tempos. “Foi empolgante 
e desafiador participar de algo tão grande e 
significativo para essa região, além de estar 
sendo endossado por uma marca global 
como a Adidas. 

Orgulho Unifor: Publicitário egresso da Unifor 
é destaque na criação de campanhas 

para grandes marcas

O publicitário já morou em São Paulo e teve seus 
trabalhos reconhecidos em festivais e premiações 

internacionais na área da comunicação 
(Foto: Arquivo Pessoal)

TODO
BRASILEIRO

TEM ESSA
CHAMA
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Dr. Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

Hino do Colégio Educador
    I

Preservada a instituição e seus valores.
Como Fênix foi das cinzas renascido,
Sonho heróico de seus nobres fundadores.
O Colégio Educador foi erigido!

    Refrão

Triunfantes cantemos nosso hino de lou-
vor!

Preciosa tradição, o Colégio Educador!
Soberana e abençoada é a nação
Onde Deus reina conduz a educação

     II
É o fruto do trabalho produtivo.
As famílias construindo nossa história.
A ciência, o processo educativo,
Professores e alunos na vitória!

    III
A justiça pacifica o cidadão.
Esperança, povo nobre e servil.
Educadores e estudantes da Nação,
Honra e gloria com fervor pelo Brasil!

     IV
O brasão representa o saber.

O guerreiro é o mestre com amor.
Bela a chance de estudar de vencer,
Nosso tesouro é aprender no Educador.

     V 
A cultura, a virtude, a grandeza...
Testemunhos de verdade universal!

Todo respeito ao talento e a natureza.
Ordem e progresso garantia nacional.

Letras: Dr. Albery Mariano e profa Cleuza Mariano

Música: Dr. Alejandro Arce Mejia

PA D R I -
NHO DO LI-
VRO Estou 
feliz por ter 
sido agracia-
do como Pa-
drinho deste 
impor tan te 
livro, Caldas 
Novas  100 
anos .  Es t e 
exemplar é 
um l egado 
histórico, um 
marco come-
morativo do 
centenário, 
d e  g r a n d e 

valia para as gerações futuras.
Lançado pela ABACH, em parceria com 

a Secretaria de Turismo de Caldas Novas, 
veio reforçar e preservar as raízes e tradições 
do povo goiano. O fortalecimento dos laços 
efetivos e lutas dos fundadores, com nobreza 
e visão do futuro nortearam os destinos da 
cidade e de sua gente.

Caros leitores, sou testemunha de seu rápido 
crescimento, e sua fama ultrapassa fronteiras em 
razão das propriedades de suas águas termais. Por 
incrível que pareça, esta cidade, com uma população 
de apenas 70 000 habitantes, chega a 250 000 com o 
turismo da alta temporada. Só perde para São Paulo 
em números de leitos, no setor hoteleiro.

E, foi antevendo o seu progresso, que aqui cheguei 
em 1984, inicialmente como turista e posteriormente 
como investidor do ramo imobiliário, e como benfei-
tor do Museu do Casarão, doando mais de cem peças 
antigas e históricas do acervo de minha família.

 Certamente esta obra servirá de pesquisa na área 
da educação, uma vez que relata a trajetória de vida 
de personalidades de todos os segmentos sociais, 
artísticos, culturais e folclóricos da sociedade local. 
Trata-se de etopéia histórica, fundamental e única 
do gênero literário em Caldas Novas.

Como padrinho desta obra, continuarei sempre 
disposto a novas realizações e ideais, dignificando 
bens culturais, os quais tanto aprecio nas Letras, 
Artes e na História.

Merecem destaque especial os dignos represen-
tantes da ABACH, O Com. Gilberto Rosa Siqueira 
- Diretor de Relações Públicas, o jornalista Michel 
Chelala Siqueira, e sua prestimosa esposa Renata 

Sassi, que aqui vieram nos agraciar com tão bela 
e importante obra.

Nossos escritores, historiadores e divulgadores 
do turismo terão, neste livro, apoio para amplia-
rem suas pesquisas futuras, enaltecendo as raízes 
do passado.

Ao lado de minha estimada esposa Prof. Cleuza 
Luiza Mariano, contribuímos, decisivamente, para 
o engrandecimento desta cidade que tanto amamos 
e que escolhemos para curtir nossa aposentadoria.

A ela minha gratidão, consideração e respeito.
Sugiro ao leitor amigo, que use seu precioso 

tempo para conhecer sua gente, através deste 
histórico livro Caldas Novas 100 anos.

Aqui fica o meu reconhecimento e o caloroso 
abraço ao povo goiano, deste Padrinho que aguar-
da, com ansiedade, o lançamento deste livro.

Com os meus sinceros cumprimentos, agrade-
cimentos e gratidão.

Comendador Dr. Francisco Albery Mariano
Conselheiro Consultivo da Academia Brasileira 

de Arte, Cultura e História
Presidente da Academia de Letras e Artes de 

Caldas Novas
Cidadão Caldas-Novense
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Leituras IX
Nos jogos do destino o sim 

e o não dão as cartas
Regina Stella (*)
De encher os olhos e alegrar o coração, a figura de Janaína, 

linda, nos seus quatro aninhos, o olhar confiante, uma expressão 
feliz no rostinho rechonchudo, no retrato estampado no jornal. 
Sorridente, na doce ingenuidade, encarando o mundo, se percebe, 
ali, uma criança feliz, diferente da menina que há um ano, sofrida, 
foi recolhida ao S.O.S Criança, vítima de maus tratos. Magrelinha, 
as pernas esqueléticas, os olhos muito grandes num rostinho miúdo, 
se ressentiam o corpinho franzino e a inocência, do abandono e do 
descaso, visíveis no retratinho antigo. 

Adotada por estrangeiros, a acolhida e o bem-querer trans-
formaram a criança, então infeliz e carente, numa menina linda, a 
olhar, encantada, o mundo que conheceu, até então, apenas sombrio 
e triste. Para ela, agora, na Noruega é que brilha o sol, e pulsa a 
alegria no calor do aconchego, que nesta Terra de Santa Cruz, onde 
um dia chegou, só viu noite e escuridão.

O casal que a adotou, norueguês, há de se bendizer aos céus 
pela graça de tê-la, tanta vida e festa, que acalentar nos braços a 
inocência é embalar o próprio universo.

Terá Janaína, longe, outro destino, outro rumo, outro caminho, 
por certo bem mais promissor do que lhe havia traçado a vida, 
inicialmente. Apiedou-se, quem sabe, das agruras à sua volta, e a 
tempo, mudou o curso de sua peregrinação.

Um dia, algum dia, se retornar a esse rincão que a viu nascer, 
há de se surpreender, e a si mesma indagar, dos riscos que correria, 
dos perigos que enfrentaria para ter ao alcance as oportunidades 
que se lhe abrem, afortunadamente. Possibilidades que por certo 
não teria...mesmo sorte não tiveram Juliana e Vanusa. Como pode 
um simples sim ou um simples não mudar o destino das pessoas. 
Um recuo, uma discriminação.

As nascerem, gêmeas, outro nome lhes foi dado, pela mãe 
que não podia tê-las e, pobre, preferira dá-las. Ao primeiro aceno 
aceitou a oferta e à moça que de longe foi busca-las, entregou suas 
prendas. Marialva e Dina, não combinava o nome com o futuro 
que lhes era prometido, e sem titubeios, sem palavras, concordou 
com o novo batismo. E chegaram, Vanusa e Juliana, à casa nova, no 
planalto, ao quarto lindo de cortinas rosas. Preparado com esmero 
o enxoval, dobrado com capricho as camisinhas, os casacos, as 
fraldas, de fitas e guirlandas, as colchas e almofadas, era como se 
a própria alegria tivesse mudado de endereço! Em pouco tempo 
recuperadas, sadias as crianças, retribuíam em risos e em festa, o 
trato e o carinho recebidos.

Certo dia, porém, alguém, que ninguém sabe, deu o sinal, 
o alerta, e a festa acabou. Vanusa e Juliana traziam o sinal, a 
evidência, de que uma diferente pigmentação se manifestava na 
pele então rosada, confirmando que teriam diferente, e escura, a 
pele tão macia. O preconceito bem alto, rosnou o seu protesto. O 
pânico se instalou com todas as suas implicações, o conflito, a 
hesitação, a dúvida, a discriminação, e entre tê-las amadas, Vanusa 
e Juliana, confiantes, entregues e entre perde-las definitivamente, 
se assenhorou o preconceito, falou mais alto e foram devolvidas as 
crianças, sob vários pretextos, escondido o verdadeiro: A negritude.

Agora, vazio o quarto, da alegria que lhe emprestava, é si-
lencioso e morto, o apartamento antes festivo. Por entre o longo 
corredor passa agora um vulto solitário, chorando, se acusando pela 
fragilidade das avaliações, vencido pelo preconceito.

Longe, depois do conforto de um palácio, num barraco habitam, 
agora, Vanusa e Juliana. Pelas promessas de bem acenadas e não 
cumpridas, escorrem silenciosas, pelo rosto de quem as rejeitou, 
lagrimas de arrependimento. Por um sim, por um não, lhes foi 
mudado o destino.

Em que pesem as exigências da Lei, o processo de adoção 
reclama aperfeiçoamento para evitar que se transformem as crian-
ças num mero jogo de interesses imediatistas. Urge aprofundá-lo 
no sentido de aproximar a Lei dos valores humanos envolvidos. 

A alternância do destino de Vanusa e Juliana traz em si o perfil 
de um drama social de extrema pungência. Que caminhos percor-
rerão elas, agora que lhes foram fechadas as portas?

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

FIEC recebeu comitiva da Mitsubishi Corporation para 
conhecer potencial eólico e de hidrogênio verde do Ceará
A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) 

recebeu em 28.06, a visita de uma comitiva do conglomerado 
empresarial japonês Mitsubishi Corporation (MC), com a 
intenção de conhecer o potencial de energias renováveis e 
de hidrogênio verde (H2V) do Estado do Ceará. A reunião 
ocorreu com a intenção de prospectar mercados visando a 
produção do H2V, o qual já possui mais de 20 memorandos de 
entendimento assinados entre Go-
verno do Estado e empresas para 
seu desenvolvimento no Ceará.

A delegação da Mitsubishi 
era formada pelo Vice-Presi-
dente da MC, Yoshiteru Kawai; 
o Diretor de Infraestrutura, Hi-
rokazu Ogiso; o Gerente Sênior 
de Planejamento e Novos Negó-
cios, Daiki Tsukahara; e o Ana-
lista Sênior de Planejamento e 
Novos Negócios, Felipe Tadini.

O grupo foi recepcionado pelo 1º Vice-Presidente da 
FIEC, Carlos Prado, representando o Presidente Ricardo 
Cavalcante. Além dele, estiveram presentes o Consultor 
de Hidrogênio Verde, Constantino Frate; o Presidente do 
Sindenergia, Luís Carlos Queiroz; o Diretor de Regulação 
do Sindienergia, Bernardo Santana; o Coordenador do 
Núcleo de Energia da FIEC, Joaquim Rolim; o Consultor 
em Energia da Federação, Jurandir Picanço; e o Gerente do 
Observatório da Indústria, Guilherme Muchale.

Após a recepção na Presidência da FIEC, os empresários 
conheceram o Observatório da Indústria e apresentaram seu 

plano de metas para os próximos anos no que diz respeito às 
energias renováveis, como o Hidrogênio Verde. O plano de 
desenvolvimento prevê, entre outros detalhes, uma relação 
entre transformação energética e digital. A Mitsubishi é um 
conglomerado com quase 70 anos de existência, cuja atua-
ção no mercado global se expande por 10 áreas de atuação, 
concentradas em mais de 1.300 empresas.

Após a apresentação do 
grupo japonês, o Gerente do 
Observatório da Indústria, Gui-
lherme Muchale, demonstrou 
as soluções em dados e o por-
tfólio do grupo em relação às 
atividades desempenhadas para 
facilitar a tomada de decisões 
governamentais e empresariais.

Em seguida, o Coordenador 
do Núcleo de Energia da FIEC, 
Joaquim Rolim, apresentou os 

dados que tornam o Ceará um dos melhores locais para 
produção de energia eólica e solar, citando o Atlas Eólico 
e Solar criado pela Federação. Além disso, o Luiz Carlos 
apresentou o SINDIENERGIA e o Consultor Constantino 
falou do avanço dos projetos de hidrogênio verde do Ceará.

Por fim, o Consultor em Energia da entidade, Jurandir 
Picanço, citou diversos exemplos de empresas que firmaram 
acordos com o estado e demonstrou o porquê de o Ceará se 
tornar um hub de H2V no Brasil, a partir da instalação no 
Porto do Pecém e da possível exportação desse conteúdo 
para a Europa.

FIEC lança Centro de Excelência de Transição Energética
Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) 

lançou em 23.05, o Centro de Excelência para Transição 
Energética da entidade, em parceria com SENAI Ceará 
e SESI Ceará, para contribuir com a produção de energia 
limpa no Estado do Ceará.

O Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, recebeu, 
durante a solenidade, o Secretá-
rio do Meio Ambiente do Ceará, 
Artur Bruno; o Superintendente 
Estadual do Meio Ambiente (Se-
mace), Carlos Alberto; O CEO 
da MAERSK TRAINING no 
Brasil, Patrick Modolo; Gerente 
de Recursos Humanos da Aeris 
Energy, Reginaldo Martins; 
Assessor Técnico da Agência 
de Cooperação Internacional 
Alemã (GIZ), Martin Studte; 
Diretor da ENEL, Osvaldo Férrer; o Secretário Executivo 
de Pós-Pandemia no Ceará, Célio Fernando; o 1• Vice-Pre-
sidente da FIEC, Carlos Prado; o Superintendente Regional 
do SESI Ceará e Diretor Regional do SENAI Ceará, Paulo 
André Holanda e a Superintendente do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL Ceará), Dana Nunes.

Além disso, também estiveram presentes o Superinten-
dente de Relações Institucionais da FIEC, Sérgio Lopes; o 
consultor de Energia FIEC), Jurandir Picanço Jr. o Líder do 
Observatório, Sampaio Filho e o Gerente do Observatório, 
Guilherme Sampaio; além do Presidente do Sindienergia, 
Luís Carlos Queiroz.

“A Federação das Indústrias, desde o início, em conjunto 
com o Governo do Estado, o Porto do Pecém e a Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), está preocupada em trazer 

as melhores soluções e inovações no processo energético, 
que desde 2017, vem permeando o mundo do hidrogênio 
verde e toda a sua cadeia. O Ceará será um dos hubs de 
hidrogênio Verde mais importe do mundo, visto que o 
nosso município é um dos melhores locais do mundo para 
a produção desse novo combustível limpo. Estamos muito 

felizes em anunciar esse Centro 
que servirá a todos”, declarou 
Ricardo Cavalcante.

O Centro de Excelência 
de Transição Energética irá 
compor a estrutura do SESI 
e SENAI localizado na Barra 
do Ceará, com cursos voltados 
para as mudanças da matriz 
energética para fontes reno-
váveis, como eólica, solar e o 
Hidrogênio Verde (H2V). A 

Unidade SESI e SENAI da Barra do Ceará possuem uma 
área total de 15 hectares, hoje distribuída em três blocos:

1. Bloco Geral e Administrativo - contempla os laborató-
rios da automotiva, eletrotécnica, transversais (TI, Gestão) 
e ala administrativa da unidade;

2. Bloco de Energia – Contempla os laboratórios de 
energia fotovoltaica, Geração, Transmissão e Distribuição 
de Energia e a Escola SESI e SENAI de Energia Renovável;

3. Centro de Treinamento Avançado – CTA, Parceria 
SENAI e ENEL.

O Centro de Excelência para Transição Energética será 
o quarto bloco do complexo e irá abrigar três grandes 
parceiros, representados na solenidade por seus membros, 
a Aeris Energy, Maersk Training e GIZ (Agência de Coo-
peração Alemã).
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Leituras X
Humor Negro e Branco Humor 

Olha essa Aula de português excelente!
Adorei! Português não é para amador.

Um poeta escreveu:
“Entre doidos e doídos, prefiro não acentuar”.
Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução.
Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê.
Assim como, obviamente, prefiro o coco ao cocô.
No entanto, nem sempre a ausência do acento é 

favorável...
Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afeta-

do quando alguém pensa que o acento é mera decoração.
E há outros casos, claro!
Eu não me medico, eu vou ao médico.
Quem baba não é a babá.
Quem bebe não é bebê.
Você precisa ir à secretaria para falar com a secretária.
Será que a romã é de Roma?
Seus pais vêm do mesmo país?
A diferença na palavra é um acento; assento não tem 

acento.
Assento é embaixo, acento é em cima.
Embaixo é junto e em cima separado.
Seria maio o mês mais apropriado para colocar um 

maiô?
Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá? Essa eu 

não sabia.
O que tem a pele do Pelé?
O que há em comum entre o camelo e o camelô?
O que será que a fábrica fabrica?
E tudo que se musica vira música?
Será melhor lidar com as adversidades da conjunção 

”mas” ou com as más pessoas?
Falando em mas, quem escreve mais ou mas achando 

que tanto faz, erra demais.
Mas, se prestar a devida atenção, um dia não errará 

mais.
E poderá, enfim, escrever mas ou mais na santa paz.
Aqueles que não entenderam, um dia entenderão.
Será que tudo que eu valido se torna válido?
E entre o amem e o amém, que tal os dois?
Na sexta comprei uma cesta logo após a sesta.
É a primeira vez que tu não o vês.
Vão tachar de ladrão se taxar muito alto a taxa da 

tacha.
Asso um cervo na panela de aço que será servido 

pelo servo.
Por tanto nevoeiro, portanto, a cerração impediu a 

serração.
Para começar o concerto tiveram que fazer um con-

serto.
Ao empossar, permitiu-se à esposa empoçar o palan-

que de lágrimas.
Uma mulher vivida é sempre mais vívida, profetiza 

a profetisa.
Calça, você bota; bota, você calça.
Oxítona é proparoxítona.
Na dúvida, com um pouquinho de contexto, garanto 

que o público entenda aquilo que publico.
E paro por aqui, pois esta lista já está longa.
Realmente, português não é para amador!
Se você foi capaz de ENTENDER TUDO, parabéns!! 
Seu português está muito bom!
(Desconheço autoria)
Excelente texto para trabalhar a importância da acen-

tuação, parônimos e homônimos.

 

Bar dos Cunhados – Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hi-
drolândia) Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Ed-
milson Bezerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria). 
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel. 61 3274-7805 

Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube – Damázio Prado 
(Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763 Setor de Clubes Es-
portivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120 Bar dos Cunhados 
Veleiro no Iate Clube Antônio Prado (Hidrolândia) arrendatário 
- 3329-8761/3323- 4207 

Bartolomeu – SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 
70257-180 Tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Wellin-
gton (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 Lo-
pes (Quixadá) 

Beirute Norte – Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, Bra-
sília) 

Coco Bambu – Excluído da relação por estúpida solicitação 
dos donos, em Brasília. Seja feita suas vontades. 

Baby Beef Rubaiyat – Brasília Maitres: José Itamar Ferreira 
Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara) e Manoel Adilson Rodrigues 
(Jijoca), Garçons: Luís Neto Alves Sobrinho (Acopiara) e An-
tenor Neto Rodrigues (Ibiapina), bar-men: Doniseti Ferreira 
Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Fer-
reira da Silva (São Benedito), Recepcionista Viviane Bezerra 
da Silva (Ipueiras). SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul, 
Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel. 61. 3443.5000 

Dom Francisco – SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224-1634 / 
3226-1816 Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre: Valdemir Alves 
Souza (Sobral); garçom: Evandro Magalhães (Santa Quitéria) 
Dom Francisco ASBAC SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-
8429/3223-5679. Garçons: Iran Matos (Independência), Antô-
nio Melo (Independência), Antônio José Barbosa (Monsenhor 
Tabosa), Elisimar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Bar-
man: Francisco Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Gar-
çom: Moisés Geremias Araújo (Granja). 

Dona Graça Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará) 
casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270 Feitiço Minei-
ro Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo César 
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril). 
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Bia-
no, 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 (Guaracia-
ba do Norte);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do 
Norte); cozinheiros, pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto (Tauá) 
QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368-3337 

Fred Restaurante – Endereço: CLS 405 Loja 10, BL B - Asa 
Sul. Telefone: 61 34431450, Email: fredrestaurante@gmail.
com Ailton de Sousa de Brito - serviço gerais- (Viçosa )Antô-
nio Francisco Santos de Morais - auxiliar de cozinha – (Viçosa) 
Danillo Gomes Ramos - Serviços gerais – (Ibiapina) Deusde-
te Barbosa de Sousa – cozinheiro –( Ipu) Edilson Ferreira do 
Santos – Cozinheiro – (Viçosa_) Eudes Sales do Nascimento 
Auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco das Chagas Arruda 
Pereira – (Auxiliar de cozinha – (Viçosa+)Francisco Mendes 
Rodrigues - auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco Ribeiro 
do Amaral – Garçom – (Guaraciaba) Jovelino Raimundo da 
Silva Garçom – (Viçosa) Lúciano Mendes Rodrigues Barman – 
(Viçosa)Luiz Arruda Pereira – Garçom –( Viçosa) Maria Eliene 
do Nascimento – Caixa – (Sobra) Raimundo Nonato Pereira de 

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
Paulo - auxiliar de cozinha – (Viçosa)

Galeteria Beira Lago – SCES Trecho 02 Conj. 33 ao lado do 
Pier 21. Proprietário: João Miranda Lima (Ipueiras), Gerente: José 
Afonso Miranda Lima (Ipueiras), Maitre: Raimundo Chaves de 
Carvalho(- Nova Russas), Garçons: Hélio Martins de Melo (Nova 
Russas) e Antônio Alcimário (Pereiro). 

Ki Filé – 405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61) 3274-6363 
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vas-
concelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Rai-
mundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira 
(Granja) 

Le Palace – Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Ma-
rilza / Regina (Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especiali-
dade: Picanha na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de 
dois, panelada, rabada, sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 
60 Planaltina-DF (em frente à Feira de Confecções de Planaltina) 
3389-7000 

Libanus – Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco 
“C”,loja 36 – Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping 
- Rua 14 Norte, 135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Tele-
fone: (61) 3382- 0444 

Moqueca do Chefe – 404 Norte, Bloco B, Loja 2 - 3201-5204. 
Dono e Maitre – Francisco Holanda (Cascavel) Garçonete Maria 
Pereira (Beberibe) 

Moranguim – Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó) SHIN 
QI2, Área Especial, Quiosque 14 - Lago Norte/2194-7641 Em fren-
te a loja do Pão de Açúcar. 

New Koto – (comida japonesa) SQS 212 loja 20 - 3346 9668 - 
Garçons: Francisco Olavo Aprígio, Francisco Antônio Souza, Ge-
linaldo Brito e Genildo Brito, todos de Guaraciaba do Norte, José 
Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José Aurélio (Sobral), sushiman 
João Carlos Nascimento e o ajudante dele, Eridam Lopes e o aju-
dante de cozinha Francisco Alan, todos de Guaraciaba do Norte 

Oxente Carne de Sol – Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planalti-
na DF, 3389, 4005 - Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral 
Pizzaria Primu’s Grill Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj, 
A Lt 60 – 9627 6430 Planaltina 73.300-000 

Praliné – SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 
3443 7490, 3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José 
Osmar Gabalia (Sobral) - Caixa: Eliane Paiva (Groaíras) 

Recanto do Norte – Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toi-
nha) 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: Ti-
tico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sara-
patel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de 
Confecções de Planaltina-DF - 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro) 

Restaurante Nordestino – Dono: Francisco Valdenir Machado 
Elias (Independência); Gerente Thiago Machado (f.cearense) co-
zinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área 
Especial S/N - Mercado do Núcleo Bandeirante boxes 13/15/17 
71710-350 / 98147-0585 3021-4577 

Santana – Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Mes-
sias Lima da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Rus-
sas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte 
– 72110 035 Tel. 3563-4674 

Silvio’s Bar e Restaurante – CLN 114 Bloco D Loja 56 - Maitre 
e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem) Taperas Restaurante 
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu) Sobreloja do Garvey 
Palace Hotel - Tel. 3349-5650

Culinária



acesse o site: www.casadoceara.org.br

20julho/22 acesse o site: www.facebook.com/casadoceara Ceara em Brasília

Estátua de Iracema Guardiã é reinstalada na Praia de Iracema, em Fortaleza
A estrutura de bronze desabou no dia 3 de maio 

por uma forte ventania.
A estátua Iracema Guardiã foi reinstalada em 

11.07 na Praia de Iracema, em Fortaleza, pouco mais 
de dois meses depois de ter sido derrubada por uma 
forte ventania. O prefeito da capital cearense, José 
Sarto (PDT), publicou nas redes sociais fotos da 
reinstalação da obra.

A estrutura passou por um trabalho de restauro, 
conforme o prefeito. As equipes realizaram a solda-
gem do arco, a pintura no local da solda e a fixação 
da estátua.

“A área do entorno também recebeu interven-
ções, incluindo remoção de pichação e aplicação de 
material antipichação na base da estátua, requalificação 
da mureta do entorno, recuperação da escadaria, de piso 
e bancos, acessibilidade e nova iluminação”, disse Sarto.

Um dos principais pontos turísticos da orla de Fortale-
za, a estátua desabou no início da tarde do dia 3 de maio. 
Segundo testemunhas, uma ventania na Praia de Iracema 
foi a responsável pela queda do monumento.

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local 
mostram a estrutura caída do calçadão junto ao pedestal 
sobre o qual estava instalada. A área foi isolada.

O monumento feito de bronze teve o desenho feito pelo 
artista plástico Zenon Barreto. A estrutura foi restaurada e 
recolocada em julho de 2012 após ter sido alvo de vândalos.

Segundo a prefeitura, a estátua foi construída em ho-
menagem à obra de José de Alencar. A protagonista do 
romance “Iracema” foi instituída como ícone cultural a 
partir de lei em dezembro de 2011. Na capital cearense, 

foram construídas outras quatro estátuas da índia. 
Dia de Iracema
Lei que torna personagem de José de Alencar como íco-

ne foi sancionada. Dia 1º de maio, nascimento do escritor, 
vira o Dia de Iracema.

Coube a ex prefeita Luizianne Lins (PT) sancionar a 
lei que em 10.02.2012 que institui a personagem Iracema, 
do romance homônimo de José de Alencar, como ícone 
cultural de Fortaleza. O projeto é de autoria do vereador 
Guilherme Sampaio (PT), e a lei foi publicada no Diário 
Oficial do dia 1º de fevereiro de 2012. A lei também esta-
belece o dia 1º de maio como o Dia da Iracema. A data foi 
escolhida por ser o aniversário de nascimento do escritor 
cearense José de Alencar, autor do romance Iracema.

“Iracema é um ícone que está intrinsecamente ligado à 
nossa sociedade. Faltava um impulso para esse reconhe-
cimento oficial no sentido de expressar e fortalecer mais 
nossa cultura e nossa autoestima e apresentar nossa cidade 

para o mundo”, justifica o autor da lei.
Com a aprovação da lei, o poder público 

fica autorizado a desenvolver projetos e 
programas que visem a preservar as repre-
sentações simbólicas de Iracema, como as 
estátuas localizadas na Beira Mar e na Lagoa 
de Messejana. A prefeitura poderá também 
capacitar os agentes de turismo para promover 
o ícone e estimular o estudo da personagem e 
do livro Iracema.

Para o vereador Guilherme Sampaio, a 
sanção da lei trará uma série de consequências 
que vão se refletir em diferentes políticas em 
Fortaleza. A expectativa, segundo ele, é de que 

a lei gere mais informação para a apresentação da cultura 
fortalezense pelos profissionais do trade turístico e para a 
difusão da obra e da personagem associada à cidade. Além 
disso, de acordo com o vereador oficialização do ícone deve 
refletir na preservação dos monumentos e na valorização 
do turismo cultural.

Guilherme explica que pesquisa realizada na Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), coordenada pela professora 
Ednilza Moreira, identificou que Iracema traz elementos 
que remontam ao surgimento do povo do Ceará e à geo-
grafia de Fortaleza. “A obra mostra a união entre as etnias 
indígena e portuguesa, as alianças, os afetos. Cita as lagoas 
da Messejana, da Parangaba, a praia. É um livro rico que 
mostra as matrizes culturais de Fortaleza.”

O vereador ressaltou ainda que Iracema está presente de 
diversas formas na cidade: na Praia de Iracema, no Theatro 
e na Casa José de Alencar, no nome de empresas e marcas.

Estátua de Iracema Guardiã foi reinstalada
 no dia (11), em Fortaleza. — 
Foto: Divulgação/José Sarto

Estátua de Iracema é recolocada na Praia de Irace-
ma, em Fortaleza. — Foto: Prefeitura 

de Fortaleza/Reprodução


