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Casa do Ceará prepara uma lista de eventos para marcar
seus 60 anos dedicados ao Ceara e a Brasília. Leia mais na pág. 7
Papa Francisco parabeniza beata cearense Benigna:
‘Manteve pura a sua vida’. Leia mais na pág. 9

Cerca de 60 mil pessoas são esperadas para beatificação da Menina Benigna

Fotos Brena Farias

A Casa do Ceará em Brasília marcou presença na 5ª Bienal Internacional do Livro. Leia mais na pág. 7

Estênio Campelo

Lacerda Junior, Adirson Vasconcelos,
Marili Rodrigues, Estênio Campelo e
Vicente Magalhães.

Maria Félix, Lacerda
Junior e Gustavo
Dourado.

Estênio Campelo
e Marili Rodrigues.

Alba Cristina, Helena Magalhães,
Fred Araújo, Zahra Nathalia,
Osmar Alves e Ana Claudia

Nonato Freitas, Adirson Vasconcelos,
Osmar Alves, Gustavo Dourado,
Estênio Campelo e Carlos Aguiar.

Menina Benigna: primeira Beata do Ceará e símbolo contra a violência a mulher. Leia mais na pág. 20
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Espaço Lúciano Barreira
Circulando o cyber espaço a mensagem
abaixo que cabe como uma luva na
cearensidade de Lúciano Barreira:
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Começamos a comemorar os 60 anos da Casa
do Ceará, marcados para 14 de outubro de 2023.
Começamos bem, no dia 14 de outubro último,
com dom Raiymundo Damasceno, cardeal emérito
de Aparecida, ex arcebispo de Brasília, e conhecer
da Casa e do Ceará, rezando uma missa em Ação
de Graças. Sabe ele que o Ceará tem São José como
padroeiro e que os cearenses esperam pela estação das
chuvas até 19 de março.
O ano de 2022 foi particularmente generoso com
a Casa.
Resolvemos um dos mais angustiantes problemas: a manutenção da Pousada Crisantho Moreira
da Rocha, assegurada em conveio com o Governo
do Distrito Federal, na visão humanista do governador Ibaneis Rocha.
Com o projeto da nova Casa, idealizada por
Fausto Nilo, esperamos que a economia brasileira encerre o ciclo incerteza e abra as portas do
futuro. Tentaremos novamente parcerias com o
setor privado. Estamos autorizados a vender uma
gleba de 15 mil metros e com o dinheiro financiar
construir 12,500 mil quadrados em 15 mil metros
quadrados. Vamos torcer que apareça uma parceria.
Chegamos perto, desativamos até o ginásio e
fechamos a piscina, para a veda da gleba, que não se
consumou.
Houve um grave acidente de percurso já superado.
Levaremos adiante em 2023 nossa Odontocliica e
nossa policilininca, nossos cursos e nossos serviços e
parcerias.
Não nadamos em ouro. Temos poucos colaboradores e administramos o necessário à nossa manutenção
inclusive faremos vários eventos para marcar os 60
anos e dispormos de recursos para financiarmos nossos serviços à população de Brasília e do Entorno,
engrandecendo a força, a coragem e a determinação
dos cearenses e da cearensidade.
Inácio de Almeida (Baturite) diretor responsável.

Expediente

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Crysantho Moreira da Rocha (Fortaleza)
e Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
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Diretor Administrativo Financeiro: Vicente Nunes Magalhães (Aurora-CE), Diretor de
Obras, Carlos Euler Currlin Perpétuo (Joinville-SC).
Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Assunção Oliveira (Iguatu-CE), Membros
Efetivos: José Alves de Melo (Iguatu-CE) e José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE), Cleuza Luiza
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Diretor
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Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
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“;Precisamos acabar com o preconceito e rótulos
impostos aos cearenses.
Temos que parar de achar que no Ceará só tem campeões de olimpíadas mundiais e nacionais de física e
de matemática.
Temos que parar de pensar que no ITA e no IME só
entram candidatos cearenses. Isso é total mentira. No ano
passado, por exemplo, os cearenses só ocuparam 55%
das vagas do ITA e 65% das vagas do IME. Ou seja,
muitos outros brasileiros, também
estudam lá.
Temos que parar de divulgar que
as escolas de ensino médio no Ceará
são as melhores do Brasil. Isso também não é verdadeiro. Entre as 10
melhores escolas de ensino médio
no Brasil, apenas 5 estão no Ceará.
Esses rótulos “não” são confortáveis.
É preciso entender que os cearenses tem “muitas limitações”. Por
exemplo, seus jovens são os que
menos usam tatuagem no Brasil.
Eles não gostam de funk, preferem o
baião, xote e forró. Eles ainda respeitam os pais e avós,
e pasmem, ainda pedem a benção dos pais! Isso tudo é
muita “limitação”.
Domingo último estava em Lisboa e me encontrei
com um grupo de 5 jovens “desvidos” brasileiros, onde
4 eram cearenses, que estavam indo para a Alemanha
para um evento na área da matemática. E o mais absurdo,

eles não iam assistir e passear, eles eram os palestrantes!!
E um, estava a telefonar para o pai, e pediu a benção do
pai na frente de todos. Caretice de quem preencheu sua
grande cabeça só com conhecimentos e valores.
Pensando bem, o preconceito até é justificado. Eles são
diferentes. Esse “bicho” cearense valoriza até um tal Padin
Cícero, meio santo, meio herói, meio bandido. Vejam, três
“meios” é maior que um. Como pode, isso não é normal!
Valoriza ainda um poeta chamado Patativa de Assaré.
Isso é nome de poeta de respeito? E mais, não sabia nem
ler!
Realmente esses cearenses são marginais à nossa sociedade, principalmente a que mora e tem valores do sudeste
brasileiro.
Essa “cambada” de cearenses só
desenvolveu o cérebro, a inteligência,
o raciocínio lógico, o respeito, o talento
e a garra.
Realmente são limitados e podem
até colocar em risco a “saudável, dinâmica, culta e elitista sociedade” de
parte do Brasil.
(Estou dentro do avião da TAP, em
um vôo Lisboa/Maputo. E até agora só
bebi duas garrafas pequenas de vinho.
Imagine o que escreveria após a quinta
garrafa).
* Marcus Vinícius Rodrigues é cearense, Engenheiro, Mestre e Doutor,
pesquisador e palestrante, autor de vários livros, Prof. da
FGV e da Universidade de Lisboa”

PS se algum fio de uma égya ou oai degua conhecer
o dr. Marcus, favor chegar ate ele esta publicação, já
que ao tinhamos autorizaçao para publica-la

Conversando com o Leitor

# Audiência Facebook 05 setembro 2022 / 20 outubro
2022
Alcance			3.504
Visitas à página		
1.164
Curtidas e seguidores novos
14
# Audiência Instagram 05 setembro 2022 / 20 outubro
2022
Alcance			1.595
Visitas à página		
612
Curtidas e seguidores novos
177
# Recebemos de d. Teresa Maria Abath Pereira <abath12@gmail.com. Não acreditei no que li no jornal da
Casa do Ceará de setembro 2022 na página 19 na coluna
Leituras X humor negro e Branco humor. Não sei de quem
é a autoria, mas É de uma extrema falta de respeito contra
o Presidente Lula. Ao chamá-lo de LADRÃO vocês poderiam e deveriam ser enquadrados ou responderem a um
Processo por difamação e Calúnia”.
# Calma d. Teresa. Há 15 anos que a coluna é publicada e
não temos intenção de difamar e caluniar ninguém. Limitamo-nos a transcrever textos das redes sociais. Não fazemos
política contra ou a favor de ninguém, A nossa política é de
defesa do Ceará e da Casa do Ceará em Brasília.
#“Lamentamos que tenhamos causado desconforto a d.
Teresa e a outros partidários do ex Presidente, inocentado
pelos tribunais brasileiros. Pedimos sinceras desculpas.
Existimos para aproximar os cearenses, não para nos

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

separar.
# Estamos chegando a 500 mil acessos no nosso portal
numa época os sites passam por crise com os novos instrumentos das redes sociais, blogs, yuoutube, whats app,
instagram, tik tok, twitter, telegrama etc,
# Pelo osso portal você pode ficar informado sobre
tudo que acontece na Casa bem como seus serviços, principalmente seus cursos, sua historia, suas bibliotecas, sua
pinacoteca, seu museu de artes populares, seu bazar, a TV
Casa do Ceará que tem um rico arquivo sobre o Ceará e
cearenses ilustres.
Os últimos dados de audiência do Google Analytics, de
01.09 a 30.10 revelam que tivemos 781 usuários, 4.570
sessões, 351 novos usuários, 7.950 visualizações.
#Fomos visitados e 19 países: Estados Unidos, China,
Irlanda, Portugal, França, Austrália Suíça. Alemanha,
Espanha, Índia, Itália, Holanda, Noruega, Panamá, Suécia
e Eslováquia.
# No Brasil, fomos visitados em 163 cidades, entre elas:
Brasília, São Paulo, Novo Gama, Valparaiso de Goiás,
Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás, Belo Horizonte,
Planaltina, Rio de Janeiro, Formosa, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Manaus, Uberlândia, Recife,Limoeiro
do Norte, Sobral, Cuiabá, Curitiba, São Mateus do Sul,
Florianópolis, Aparecida de Goiana, Palmas, Rolândia,
São Paulo, Rio Verde, Sete lagoas, Campina Grande,
Niterói, Londrina, Petropolis e porto Velho.

Ceara em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

A presença de Estênio Campelo
Estênio Campelo
ao lado do ministro
Lélio Bentes Corrêa
e do advogado Marcelo Feitosa em evento comemorativo do
novo presidente do
Tribunal Superior do
Trabalho.

OS nordestinos do DF
Dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (Iped-DF), de 2021, apontam que 54,1%
dos moradores do DF vieram de estados do Nordeste. Ao
todo, são 480.472 nordestinos na capital, sendo baianos,
maranhenses, piauienses e cearenses a maioria.
Confusão
Colocaram uma foto da sra Gretchen nas redes sociais e informaram que, segundo o Datafolha, seria a
Angelina Jolie, com caudalosa margem de erro. Mais
de 3%. Mas pode chegar a 100%.
Liderança
O deputado Eunício Oliveira voltando a Brasília
vai partir para conquistar a liderança do MBD
na Câmara. O Partido está rachado, trincado e se
desmanchando seguindo a trajetória do PSDB, que
fechou o caixão. Mas poderá se recompor.
Emergente
O grupo potiguar está crescendo para todos os lados em Brasília. Duas grandes tacadas foram dadas.
Comprou a “Cachaça do Ministro”, fundada pelo
ministro Carlos Átila, e está montando uma rede de
restaurantes, inclusive na Rua dos Restaurantes, na 404
Sul. A compra da cachaça foi revelada em outdoor no
Aeroporto de Brasília, Os amigos do ministro temiam
pelo fim da marca, que viram nascer com a dedicação
e sonho do seu dono.
Presença
O ex Governador do Piauí e eleito para o senado
Wellington Dias foi mais rápido que o seu colega do
Ceará, Camilo Santana que ficou distante de Lula
desde o discurso de posse em São Pulo, logo depois
de confirmada a sua eleição, tendo o seu espaço ocupado pelo deputado José Guimarães. O Governador
Elmano de Freitas também ficou distante.
Agindo
Antônio Carlos Aguiar, fundador e presidente
honorário da Associação dos querem bem a Brasília
e ao Ceará, AQQB, está rearticulando o retorno da
AQQB as paradas. Nos seus dois mandatos a entidade
esticou a corda mas a pandemia rompeu o futuro, Ele
esta juntando os cacos para voltar a agitar a comunidade sobralende de Brasília a mais ativa entre os
cearenses de Brasília.

Ceara em Brasília

Diretor do Senai-CE na Holanda
O Superintendente
do SESI Ceará e Diretor Regional do SENAI Ceará, Paulo André Holanda, cumpriu
agenda na Finlândia,
onde visitou o Ministério das Relações Econômicas e do Emprego
e ao Ministério da Educação e Cultura como atividade
de benchmark para troca de experiências em políticas
sobre o ecossistema inovação do país. Também participaram da missão o Diretor Presidente da Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), José Luis Gordon; a Diretora de Inovação
da CNI e Coordenadora executiva da Mobilização
Empresarial pela Inovação (MEI), Gianna Sagazio
e a Embaixadora da Finlândia, no Brasil, Johanna
Karanko.
A iniciativa faz parte de uma missão prevista para
ser concluída nesta quinta-feira (13/10). Antes de
cumprir agenda na Finlândia, Paulo André Holanda
já havia ido à Alemanha. O tema da indústria do Hidrogênio Verde está sendo abordado na programação.
Pague mais
A Pague Menos anunciou mais 60 lojas em 2023 e
120 lojas em 2024. Uma bela trajetória, competindo
com a Drogasil e a Raia pela pole position. Mas são
muitos os erros de estratégia cometidos.
A Siderúrgica do Pecém,
Será vai mudar de mão: Será que a Arcellor Mittal
aguenta a pressão da Usiminas que deseja uma fatia da
Siderúrgica do Pecém.

Aviso aos leitores
Na edição anterior publicamos na pág. 20 os ganhadores da 50a Sereia de Ouro de 2022.
Nesta edição, não foi possível incluir a matéria
na dimensão do evento. Comunicamos que em nossa
edição de dezembro publicaremos matéria de capa
sobre a solenidade de 04.11 no teatro José de Alencar
como homenagem especial ao grupo Edson de Queiroz
que é parceiro da Casa do Ceará e patrocina o Ceará
em Brasília.
Longe do chá da Academia.
Há muito tempo que o Ceará está ausente da
Academia Brasileira de Letras, onde Pernambucanos e Bahianos fazem a festa. Rachel de Queiroz
e R. Magalhães Jr. foram os últimos. Nós tivemos
figuras marcantes.
Duas candidatas em potencial parecem que
murcharam, Ana Miranda e Heloísa Lustosa. No
horizonte, despontam dois nomes cearenses: João
Lira Neto e Edmilson Caminha. É longo e cheio de
espinhos o caminho.

5ª Bienal
Gustavo Dourado
presidente eterno da
Academia Taguatiguense de Letras, e
animador cultural de
Brasília conseguiu realizar a 5ª Bienal Internacional do Livro
de Brasília (BILB), 21
a 30 de outubro de 2022, no Pavilhão de Exposições
do Parque da Cidade. Adotou o estande da Academia
Taguatinguense de Letras (ATL/DF) para comandar
toda a animação com os escritores da cidade que se
prontificaram a trabalhar para manter a chama da
atividade livreira em Brasília reduzida a cinzas pela
pandemia.
Ausente 1
Nas suas duas passagens por Brasília, o senador
Tasso Jereissat não deixou saudade na Casa do
Ceará, instituição em que deixaram saudades seus
colegas Virgílio Távora, Flavio Marcílio, Wilson
Gonçalves. César Cals, Mauro Benevides,Ozires
Pontes, José Martins Rodrigues e Ernesto Gurgel
Valente. Nunca fez uma visita nunca participou de
qualquer evento, nunca apoiou a Casa do Ceará.
Ausente 2
Também passou por brancas nuvens o governador,
Camillo Santana, eleito senador. Seu governo não teve
qualquer participação nem manifestação de solidariedade à Casa do Ceará, nem na pandemia, Bem diferente
do governo de seu antecessor Cid Gomes, que esteve
na Casa e deu amplo apoio na elaboração do projeto
da nova Casa, de Fausto Nilo.
Rabeada
Pegou mal a decisão do ministério da Economia
de travar o projeto da Aeronáutica de ter mais aviões
390, super avião de carga, que vem de passar por
mais um teste levando grande delegação de militares
as portas da base na Antártida. Alem de Portugal
vários países querem o novo aviãozão, ficando com
o que foi descartado pelo Ministério da Economia
para a Aeronáutica.
Dólares na cueca
O Ceará marcou presença no discurso de posse
do Presidente Lula com o deputado José Guimarães,
sozinho, sem seu irmão, José Jenoíno, do PT de raiz.
Mas infelizmente, foram muitos maldosos os comentários, pois o José Guimarães acabou sendo apresentado
como sendo aquele dos 100 mil dólares na cueca. Praga
de mãe. Ninguém fala do PT ganhou as eleições no
Ceara´, passando por cima do Ciro Gomes. Ninguém
disse que José Guimarães foi reeleito, mas ninguém se
esqueceu dos dólares na cueca.

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

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

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

[detalhe] Daniel Chastinet, Wilson Neto - A Tesoura, 2019/2020, técnica mista s/ tecido.
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Ivens Dias Branco Júnior está
entre as 500 personalidades mais
influentes da América Latina

Presidente da M. Dias Branco é um
dos 179 brasileiros que se destacaram
na movimentação da economia nacional
em 2022, segundo a Bloomberg Línea
Ivens Dias Branco Júnior é um dos
179 brasileiros a integrar a segunda edição da lista “500 personalidades mais
influentes da América
Latina em 2022”, divulgado pela Bloomberg Línea. Os nomes
escolhidos se destacam
pela atuação ativa, movendo os negócios e
a tomada de decisão
na região de maneira
inspiradora.
Segundo a Bloomberg Línea, os 500 da
América Latina traçam
o caminho rumo à recuperação da economia em 2022 e são
exemplos de resiliência, influenciando
o progresso da região. A iniciativa conta
com empresários, investidores, empreendedores, atletas e artistas brasileiros.
Para a composição da lista, a equipe
editorial da Bloomberg Línea pesquisou em mais de 20 países da região os
nomes que se destacaram na criação de
empregos, investimentos ou inovações,
que ajudaram a desencadear atividades
econômicas relevantes e a sua influência em diversos setores da economia.
Com 69 anos de história e posicionamento corporativo “Sonhar, realizar,
crescer”, a M. Dias Branco está presente
em todo o País, com marcas regionais
e nacionais, como Vitarella, a nº 1 em
biscoitos no Brasil (Nielsen – junho/21
a maio/22); Piraquê, de biscoitos pre-

mium; e Adria, a marca Top of Mind
em Macarrão (Instituto Datafolha),
além da crescente atuação no mercado
internacional. A Companhia possui 17
indústrias ou complexos industriais e
suas operações geram mais de 16 mil
empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o seu
compromisso com
fatores importantes
para o desenvolvimento econômico e
social do país.
Recentemente, a
Companhia liderada
por Ivens Dias Branco Júnior anunciou a
aquisição da Jasmine.
A empresa, fundada
em 1990 em Campina
Grande do Sul/PR,
região metropolitana de Curitiba, é
especializada em alimentos integrais,
orgânicos, sem glúten, sem lactose e
zero açúcar. Com a compra, a M. Dias
Branco se torna líder de três novas categorias: cookies integrais, granolas e
pães sem glúten (Scanntech e Nielsen).
A aquisição da Jasmine foi a segunda
da M. Dias Branco no mercado de
alimentos saudáveis. Em setembro de
2021, foi anunciada a compra da Latinex, também do Paraná, incorporando
a marca Fit Food, de snacks saudáveis. As marcas Frontera, de snacks,
e Smart, de temperos e condimentos,
também foram incluídas ao portfólio,
um passo importante para a M. Dias
Branco quanto Companhia especializada em alimentos, que hoje detém
mais de 20 marcas.

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

M. Dias Branco mostrou portfólio
na Feira SIAL Paris 2022

Marcas Fit Food, Frontera, Jasmine
e Smart serão levadas pela primeira vez
pela companhia ao evento internacional
A M. Dias Branco marca presença
na feira SIAL Paris 2022, que será
realizada de 15 a 19 de outubro, em Paris. Reconhecida
internacionalmente pelas marcas
Adria, Piraquê,
Vitarella, Treloso,
Fortaleza, Richester e Isabela, que
já são exportadas,
a Companhia tem
se destacado também no segmento
de alimentos voltados para a saudabilidade. A empresa levará pela primeira
vez à SIAL Paris as marcas de suas
mais recentes aquisições: Jasmine, líder
em produtos integrais, orgânicos, sem
glúten e zero açúcar; e Fit Food, de
snacks saudáveis.

A SIAL Paris 2022 receberá visitantes de mais de 200 países, entre produtores, importadores, compradores
e varejistas, especialistas em mídia e
associações independentes. A participação de empresas e marcas brasileiras
é organizada
pela Agência
Brasileira de
Promoção de
Exportações e
Investimentos
(ApexBrasil),
que atua para
promover os
produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos
estrangeiros para setores estratégicos
da economia.
A marca Fit Food será um dos
grandes destaques, pois é uma das
maiores apostas da M. Dias Branco
em saudabilidade.
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Leituras I

Padre Cícero, servo de Deus

Barros Alves (*)
A causa da santidade do Padre Cícero Romão Batista, o
nosso Santo Padim Pade Ciço do Juazeiro, é ponto pacífico no
coração de milhares de romeiros que anualmente dirigem-se
à cidade de Juazeiro do Norte, localizada no Cariri cearense,
para participar das inúmeras manifestações de veneração ao
taumaturgo nordestino, digno de fé e devoção, em face dos
muitos milagres por ele realizados na vida de tantos homens
e mulheres de todos os quadrantes dos inóspitos sertões e
também das urbes metropolitanas.
Portanto, foi com imensa alegria que todos os nordestinos
e, por extensão, os brasileiros, receberam a notícia oriunda da
Sé Pontifícia Católica, dando conta de que o Papa Francisco
havia autorizado a abertura do processo de beatificação do
Meu Padim pela Congregação para a Causa dos Santos. A
informação se tornou pública no dia 20 de agosto, por intermédio de mensagem datada de 22 de junho antecedente,
lida pelo bispo da diocese do Crato, Dom Magnus Henrique
Lopes, em Missa celebrada no largo da Capela do Socorro,
em Juazeiro do Norte. Em 2015, atendendo pedido do então
titular da diocese, o bispo Dom Fernando Panico, a Santa Sé
se manifestara de forma discreta sobre a figura venerável do
Padre Cícero, em carta assinada pelo Cardeal Pietro Parolin,
Secretário de Estado do Vaticano, que entre várias assertivas
reconhece que “o afeto popular que cerca a figura do Padre
Cícero pode constituir um alicerce forte para a consolidação
da fé católica no ânimo do povo nordestino(...). Portanto, é
necessário, neste contexto, dirigir nossa atenção ao Senhor e
agradecê-lo por todo o bem que ele suscitou por intermédio
do Padre Cícero.”
Lembro-me que ao expressar em artigo minha alegria
pela manifestação positiva do Vaticano, um velho prelado
amigo que há muito defendia a reabilitação do Padre Cícero,
conhecedor da extrema prudência da Igreja nesses casos,
orientou-me a “colocar o pé no freio”, pois, a carta não significava reabilitação, uma vez que em nenhum momento estava
claramente expressa a decisão almejada de retirar o “santo do
povo” da incômoda situação canônica, como uma espécie de
pária eclesiástico, uma vez que fora suspenso de Ordem em
razão da polêmica criada em torno do “Milagre da Hóstia”,
fato protagonizado pela beata Maria de Araújo. Porém, no largo
das saudações à boa nova que considerei “reabilitação”, estava
uma personalidade bem mais acreditada do que este simples
escrevinhador. O historiador Armando Lopes Rafael, então
chanceler da Cúria Diocesana do Crato, declarara à Imprensa
em 13 de dezembro de 2015 que “com o perdão e reconciliação,
fica entendido que padre Cícero na verdade não errou. Todas
as punições foram suspensas.
Para se ter uma ideia da profundidade devocional que o
sertanejo tem para com o Padre Cícero, lembro aqui de uns
versos recolhidos pelo professor Lourenço Filho, que os transcreveu em obra crítica ao que considera fanatismo religioso
e publicada sob o título “Juazeiro do Padre Cícero” (Obras
completas de Lourenço Filho, vol. 1, 3ª edição sem ind. de
data (1ª é de 1926). O autor dos versos, poeta João Mendes
de Oliveira, era amigo do Padre Cícero.
Atentemos todos para a profundidade da crença no “Meu
Padim”, que está arraigada na alma do povo, representado
no poema por um artista rude, que expressa com firmeza sua
devoção a um líder espiritual, o qual ao tempo em que o poeta
escrevia seus versos laudatórios, ainda estava cumprindo sua
missão evangélica na Meca do Nordeste. Essa fé imorredoura
persiste nas levas de romeiros que todo ano sai dos mais distantes rincões do Nordeste e de outras regiões do País, para
pedir e agradecer bênçãos alcançadas por intermédio do Meu
Padim Ciço, agora formalmente “Servo de Deus” segundo o
cânon católico.
(*) Barros Alves (Mombaça) jornalista, escritor, historiador
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TJCE escolhe a nova Direção do Poder Judiciário
cearense para biênio 2023-2025
Abelardo Benevides Moraes foi eleito, em 27.10, o novo
presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para o
biênio 2023-2025. Na mesma
sessão, os desembargadores
Heráclito Vieira de Sousa
Neto e Maria Edna Martins
foram escolhidos, respectivamente, vice-presidente e
corregedora-geral da Justiça.
A atual presidente da Corte, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, parabenizou os novos dirigentes. “. Os três novos gestores
estão preparados e motivados para escrever mais uma
bela página na história do Poder Judiciário alencarino.
Seguiremos aperfeiçoando a prestação jurisdicional
unidos e sintonizados com as demandas da sociedade.
Hoje é um dia especial de alegria, confraternização e
reafirmação de propósitos e esperanças. Desejo sucesso
a todos”.
O decano do Tribunal, desembargador Fernando
Ximenes, desejou “uma positiva e proveitosa administração. Os três eleitos darão uma grande contribuição
ao Judiciário cearense, como já vem sendo feita pelos
respectivos magistrados”. A votação para escolha dos
novos gestores foi realizada por meio eletrônico, como
ocorreu na eleição de 2020.
Novos Dirigentes
Ao todo, 49 desembargadores votaram. Os desembargadores Abelardo Benevides Moraes, Heráclito Vieira e
Edna Martins receberam, respectivamente, 48 votos, 49
e 45. Os magistrados agradeceram e destacaram que a
futura administração terá o mesmo dinamismo da atual
Gestão.
“Asseguro, desde logo, à sociedade, aos colegas
magistrados de Primeiro e Segundo Graus, servidores,
colaboradores e demais operadores do Direito, a inteira
submissão aos valores da República, do Estado Democrático de Direito, da transparência, do diálogo e do
trabalho”, enfatizou o futuro presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, que atualmente
exerce a Vice-Presidência do Tribunal.
“Gratidão a todos que me consideraram capaz e apto
de assumir tão elevada função. Rememorar que as gestões que sucederam deram valorosa contribuição para que
o Poder Judiciário do Ceará alcançasse o patamar que
alcançou. Pra mim, é uma honra e responsabilidade dar
a minha contribuição pessoal para que a Justiça cearense
possa cumprir sua missão a dar o direito a quem o tem,
funcionando para atender ao jurisdicionado”, destacou
o desembargador Heráclito Vieira.
Perfis
Antônio Abelardo Benevides Moraes
Filho de José Moraes de Freitas (Zuza Moraes, como
era conhecido na região dele), e Zilma Benevides de
Araújo Freitas, Abelardo Benevides Moraes nasceu em
22 de junho de 1956 no Município de Mombaça, Interior
do Ceará. Tornou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1978, e fez pós-graduação pela UFC em convênio com a Escola Superior
da Magistratura do Ceará (Esmec) e a Fundação Paulo
Bonavides. Foi promotor de Justiça da Comarca de Pedra
Branca, mas deixou o Ministério Público para ingressar
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na magistratura, em 1984. A
primeira comarca, já como
juiz, foi Ubajara. Em seguida
atuou, como titular, em Jucás
e Tauá, e respondeu por outras
unidades. Em 1991, assumiu
a 22ª Vara Cível de Fortaleza,
em seguida a 1ª Vara de Falências, e foi membro das Turmas
Recursais da Capital. Ocupou
os cargos de vice-diretor do
Fórum Clóvis Beviláqua, de
juiz coordenador de Varas do Fórum Clóvis Beviláqua
e de juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça. Já
em 2006, ascendeu ao cargo de desembargador do TJCE
pelo critério de merecimento. É integrante do Órgão Especial do TJCE e ocupa a Vice-Presidência desde o dia
29 de janeiro de 2021. Antes disso, foi presidente da 3ª
Câmara de Direito Público do TJCE. No Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, atuou como membro suplente e
efetivo, na categoria Juiz de Direito. Foi vice-presidente
e corregedor eleitoral, no biênio 2013-2015, e presidente
do TRE-CE, entre 2015 e 2017.
Heráclito Vieira De Sousa Neto
Natural de Fortaleza, Heráclito Vieira nasceu no dia
14 de julho de 1967. É filho de José Audísio de Sousa e
de Maria Tereza de Albuquerque e Sousa. Bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Ceará, ingressou na
magistratura em 25 de abril de 1993 como juiz substituto
da Vara Única de Mulungu. Pelo critério de antiguidade,
foi promovido para a Comarca de Sobral, em 1993. No
ano seguinte, assumiu como titular da 1ª Unidade do
Juizado Especial Cível e Criminal (JECC) de Fortaleza.
Atuou na 6ª Turma Recursal do Fórum Dolor Barreira,
6ª e 8ª Varas Criminais do Fórum Clóvis Beviláqua.
Ainda respondeu pela 10ª, 15ª, 12ª, 2ª, 13ª, 3ª, 20ª, 5ª
e 14ª unidades do JECC da Capital. De 12 de janeiro a
26 de agosto de 2015, trabalhou como juiz auxiliar da
Presidência do TRE-CE e foi juiz substituto do órgão.
Tomou posse como desembargador do TJCE, pelo critério de merecimento, no dia 27 de agosto de 2015. Foi
diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do
Ceará (Esmec) de maio de 2016 a janeiro de 2021. Na
atual gestão, assumiu a Presidência da Coordenação do
Sistema de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado. Também é integrante do Órgão
Especial e da 1ª Câmara de Direito Privado do TJCE.
Maria Edna Martins
Filha de Francisco José Martins e Zilma Landim
Martins, Maria Edna Martins graduou-se em Direito pela
UFC e ingressou na magistratura no dia 25 de junho de
1984, como juíza substituta da Vara Única de Guaraciaba
do Norte. Pelo critério de antiguidade, foi promovida, em
outubro de 1990, para Redenção. Por permuta, prestou
serviços na Comarca Crato, em dezembro de 1991. Em
seguida, assumiu a titularidade da 2ª Vara de Maranguape.
Pelo critério de merecimento, obteve promoção para 6ª
Vara de Família, em janeiro de 1994. Tomou posse como
desembargadora do TJCE no dia 14 de novembro de 2013.
Foi ouvidora na gestão do desembargador Luiz Gerardo
de Pontes Brígido. Integrou o Grupo de Monitoramento
do Sistema Penitenciário e é membro do Conselho da
Magistratura. Atualmente, é integrante do Órgão Especial
e da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
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Leituras II
Gorbachev e o Papa
Wilson Ibiapina (*)
A morte de Mikhail Gorbachev, aos 91 anos,
o homem que acabou com a União Soviética, me
faz lembrar uma história que o jornalista Sebastião
Nery conta no livro “A Nuvem”. No ano de 1957,
o jornalista baiano estava na Cracóvia, Polônia,
para participar do Congresso Mundial da União
Internacional dos Estudantes. O encontro que
reunia mais de 500 estudantes de todo o mundo,
seria presidido pelo estudante de direito Mikhail
Gorbachev no salão nobre da Universidade pública.
Acontece que o auditório era pequeno para tanta
gente e foram atrás do maior salão da cidade que
pertencia ao Instituto Católico que era dirigido
por um padre muito ligado à juventude, esportista, professor de ética e filosofia. Na comissão de
estudante que foi pedir o auditório estavam dois
brasileiros, por coincidência, dois baianos: o físico Ubirajara Brito e Sebastião Nery. O jornalista
descreve o padre como “um jovem de 37 anos,
magro, alto, bronzeado, vermelho, tipo atlético,
cara de camponês descido das montanhas nevadas, com um topete e uma boina roxa, óculos com
armação de tartaruga, batina preta com uma faixa
na barriga. Falou francês e italiano. Disse que
sabia que a UIE era uma entidade controlada por
Moscou, mas esperava que o congresso tratasse
do seu tema: a luta pela paz. No dia da abertura, o
padre apareceu no auditório. Não aceitou o convite
para fazer parte da mesa, mas pegou o microfone
e, em pé, fez uma pequena saudação dizendo que
a juventude tinha um dever fundamental que era
lutar para que o mundo não sofresse uma outra
guerra. Sebastião Nery escreve assim no seu livro
“ A Nuvem: “Vinte e um ano depois, em outubro de
1978 abri os jornais no Rio e vi a foto do novo Papa.
Levei um susto. Era o padre Woytila, da Cracóvia,
feito bispo em 1958, cardeal em 1968 e Papa João
Paulo II em 1978”. E o presidente da Juventude
Comunista, que tanto insistira para ele sentar-se à
mesa diretora do congresso, voltou a se encontrar
com o padre trinta e três anos depois desse primeiro
encontro. Os dois se ajudaram a derrubar o muro
de Berlim, a acabar com a União Soviética. Glasnost (transparência) e Perestroika (reestruturação)
são termos que ajudaram Gorbachev a se projetar
como o mais importante personalidade do século
20. Pelo seu papel para acabar com a guerra fria e
pelas mudanças radicais nas relações entre Oriente
e Ocidente, Gorbachev recebeu o Prêmio Nobel da
Paz em 1990.
No seu livro biográfico Sebastião Nery cita
Alceu Amoroso Lima: “ O passado não é o que
passou. É o que ficou do que passou.”
(*) Wilson Ibiapina ( Ibiapina) jornalista, escritor repórter e editor de radio e televisão, diretor de
jornal, em Brasília, membro da Academa Cearense
de Letras e Jornalsmo,
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A Casa do Ceará em Brasília marcou presença
na 5ª Bienal Internacional do Livro
No último dia 28/10 a Casa do Ceará promoveu a da Casa do Ceará.
noite cearense com um coquetel, na 5a Bienal do Livro
Estiveram presentes, também, os representantes da
de Brasília, no estande da Academia Taguatinguense Casa do Ceará, Lacerda Junior, presidente; Estênio
de Letras, no pavilhão de exposições do parque da Campelo e Sra., 1° vice-presidente; Vicente Magalhães
cidade. O evento contou com a sessão de autógrafos – diretor administrativo-financeiro; Marili Amorim –
dos escritores:
advogada, Antônia Guimarães – superintendente, Ivete
Estênio Campelo com os
Simonette – assistente social,
livros: Inspirações e Poesia
Brena Raquel – assistente
as Quatro Mãos;
administrativo, Francilene da
Osmar Alves de Melo,
Silva - secretária
livros: O Sono dos Justos e
A Casa se mobilizou para
Inconfidências;
a apresentar os escritores
Wilson Ibiapina, livros:
cearenses em Brasília e que
Gente da Gente;
são muitos, tais como AntôCarlos Aguiar, livros: Não
nio Carlos Aguiar, Geraldo
Sei se Sei, Aceite ou Mude,
Vasconcelos, Edmilson CaVivendo, Aprendendo e Morminha, João Esteio Campelo
rendo sem Saber e Pense
bezerra, Wilson Ibiapina, OsNisso;
mar Alves de Melo, Geraldo
João Batista Pontes, livros:
Ananias, Inácio de Almeida,
Menino do Sertão, No CamiAdirson Vasconcelos, JB
Adirson Vasconcelos, Vicente Magalhães, Wilson Ibiapina,
nho, Sempre a Caminhar, DeSerra e Gurgel, João Bosco
Osmar Alves, Lacerda Junior, Estênio Campelo,
vaneios e Tantas Despedidas.
Bonfim, José Maria da Silva
Gustavo Dourado e Carlos Aguiar.
José Adirson de Vasconcemourão, João Batista Pontes,
los: O historiador de Brasília, A Mudança da Capital Nonato Freitas, Marcondes Sampaio, Pedro Jorge de
e Brasília 60 anos.
Castro e Popó; Magalhães.
Além da presença dos escritores, teve exposição
O prof. JB Serra e Gurgel, autor do Dicionario de
dos livros: Dicionário de Gírias, do autor JB Serra e Gíria, em 9ª Edição, que participou das três ´ultimas
Gurgel, da Casa do Ceará, Transformando o Impossí- bienais desta vez não esteve presente, mas seu Diciovel em Possível, de Geraldo Vasconcelos; e 50 anos nario, doado ´a Casa do Ceará, estava à venda.

A Casa do Ceará prepara uma lista de eventos para
marcar seus 60 anos dedicados ao Ceará e Brasília
A Diretoria da Casa do Ceará está elaborando uma
programação de eventos para marcar seus 60 anos, em
15 de outubro de 2023.
Foi criado um grupo de trabalho para definir os
eventos que marcarão as celebrações.
Estão sendo consideradas diversas iniciativas visando atrair mais cearenses para as ações que se desenvolvam dentro da Instituição, com ampliação do quadro
social, sendo que não cearenses podem ser associados.
“Queremos fazer da sustentação da cearensidade,
arte de servir, acolher,dedicar-se, a nossa razão de
existir dando dimensão a nossa presença em Brasília já
marcada pela presença da pousada Crysantho Moreira
da Rocha, que acolhe 20 idosos em regime de longa
permanência, nossas três bibliotecas, com mais 2 000
volumes sobre o Ceará, nossa Pinacoteca constituída por
um acervo de 100 pintores cearenses, o Museu de Artes
Popuçares Mary pessoa,com precioso acervo da cultura
populares nossa cultura, Policlínica e nossa Odontoclinica, a serviço das comunidades carentes de Brasília e
Entorno, e nossos cursos profissionalizantes”, disse o
presidente da Casa, José Sampaio de Lacerda Junior.
Os eventos principais certamente serão
- Missa de ação de Graças,
- Jantar de confraternização para 200 convidados,
- Solicitação para que se façam registros comemorativos na Câmara
Distrital do DF, na Assembleia Legislativa do Esta-

do do Ceará, na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal;
A Casa do Ceará foi fundada em 15 de outubro de
1963, três anos após a fundação da capital federal, por
um grupo de políticos e jornalistas, liderados por deputados federais e senadores, entre eles os deputados
Crysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e Álvaro Lins
Cavalcante (Pedra Branca). O Governo do Distrito Federal doou uma gleba de 15 mil metros quadrados para
a implantação do projeto. A Casa tem uma área construída de 6.500 metros quadrados,, A primeira uidade
implantada foi um abrigo para acolher os migrantes.
Por longos anos, a Casa sobreviveu a duras penas
graças a doações de seus benfeitores e beneméritos, sem
receber recursos federais nem do Ceará nem do Distrito
Federal. So recentemente, o FGDF fez parceria com a
Casa para financiar os idosos da Pousada. os Um dos
fundadores da Casa o jornalista Fernando), Cesar Mesquita,(Fortaleza continua vivo e destaca o empenho dos
pioneiros em acolher os cearenses que vieram trabalhar
na construçao de Brasília;
Fernando Cesar Mesquita durante anos foi chefe de
redação da sucursal do Estado de São Paulo, em Brasília, tendo exercido no governo do presidente José Sarney os cargos de Secretário de Imprensa e Divulgação
da Presidência da República, de presidente do IBAMA
e de governador de Fernando de Noronha. Fernando
César presidiu a Casa do Ceará de 2010 a 2014.
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Leituras III

Só o Amor Constrói

Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
Há anos, lendo um texto de Otto Lara Resende, observamos a
citação: “O mundo está em cólicas”. Com isso quis ele mostrar
os desencontros e os conflitos existentes entre a população do
planeta. Realmente, ao longo do tempo, a desumanização é um
fenômeno cruel e crescente, apesar do progresso tecnológico
desejável, mas implementado, muitas vezes, de forma inadequada. Nem autores famosos, como, por exemplo, George Orwell e
Alvin Toffler, respectivamente, nos livros “1984” e “A terceira
onda” poderiam imaginar. A emoção, os sentimentos, e as forças
do coração estão diminuindo, enquanto o pragmatismo ganancioso e não solidário cresce. Observamos que a lei do medo,
da desconfiança e da angústia, ganha mais seguidores. Assim,
pedimos permissão ao leitor, para mostrar as sete (7) estrofes da
nossa poesia “Mentecapto”, sem métrica e sem rima, dedicada
para algumas pessoas. Eis o texto: 1- Ouço a luz do sol nascente.
Vejo o aroma dos pássaros. Entendo o cantar de uma flor. /2Abraço a triste solidão, desprezo a alegre amizade. /3- Ando em
busca do mal, rejeito as pessoas do bem. /4- Penso em coisas
deploráveis, esqueço as atitudes amáveis. /5- Procuro apenas ser
servido, não almejo ajudar o próximo. /6- Sou louco, alienado,
surreal, kafkiano… Reflito e ajo de forma contestável. Talvez
muitos sejam como eu, muitos. É lamentável! /7- A única cura,
sem dúvida. Seria, com fé, seguir os ensinamentos de Deus. Com
esta poesia-prosa, desejamos externar a importância do amor.
Devemos buscar um sentido para a nossa existência. Jamais
sejamos uma pessoa egoísta, arrogante, maledicente, invejosa,
enfim, nunca um mentecapto. Conforme Lucas 11.17 e Mateus
12.25, “o país, a cidade e a família que se divide em grupos que
lutam entre si serão destruídos, física e espiritualmente”. Só o
amor constrói, portanto procuremos ter uma mente ordenada,
juízo, bem como usemos a virtude da fé aliada à razão.

Lição de Ulisses Guimarães

Tive a honra de conhecer pessoalmente o Dr. Ulisses Guimarães no ano de 1983. Governava o Estado do Ceará e o recebi
em meu gabinete no Palácio da Abolição. Tanto ele quanto eu,
externamos naquele momento sentimentos claros e fortes de brasilidade. Por sua vez, em 1984, tive a oportunidade de me reunir
várias vezes com o Dr. Ulisses para conversarmos sobre a eleição, no Colégio Eleitoral, do então governador de Minas Gerais,
Tancredo Neves. Participavam dos nossos Encontros figuras de
destaque do cenário político nacional, tais como, vice-presidente
da República Aureliano Chaves, governador de São Paulo Franco
Montoro, senador Marco Maciel, governador do Paraná José Richa, dentre outros, além é claro, do governador Trancredo Neves.
Discutíamos a formação da Aliança Democrática (união PMDB
com dissentes do PDS), com vistas à eleição de Tancredo Neves
versus Maluf. Fiz uma boa amizade com o “Senhor Democracia”.
Por outro lado, quando fui eleito Deputado Federal em 1990, fui
morar num apartamento no mesmo bloco e quadra onde residia
o Deputado Federal Ulisses Guimarães. Vez por outra, ele me
convidava após o jantar para falarmos, principalmente, sobre
política. Eu ficava muito feliz, pois iria receber informações e
observações do maior líder político do Brasil. Articulou a eleição
de Tancredo, foi presidente da Câmara dos deputados, presidente
do PMDB e, notadamente, presidente da Assembleia Nacional
Constituinte. Ouvia as verdadeiras aulas de política do grande
mestre. Numa de nossas últimas reuniões, antes do trágico acidente, ele olhou para mim e disse, como último conselho, “Governador (assim me chamava), gostaria de lhe falar duas coisas:
a primeira, nunca abandone suas convicções democráticas, e a
segunda, a corrupção é o cupim da República”. Ainda bem que,
hoje, o senhor não está sofrendo como nós. Algumas autoridades
do Poder Judiciário, rasgam a Constituição, atacam a Democracia e, consequentemente, comprometem a nossa liberdade. No
nosso presidencialismo os Poderes Constituídos são harmônicos
e independentes, não existe semipresidencialismo, e também o
Judiciário não é poder moderador.
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, historiador, ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.
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De cobra que vira ouro a princesa encantada: conheça a
caverna que une lenda e medo em Itatira, no sertão do CE

A Casa de Pedra, que hoje é um Sítio histórico tombaOutras lendas
do pelo Iphan, foi um dos primeiros sítios arqueológicos
Apesar de a história da princesa ser a mais difundida
cearenses, descoberta na década de 1970.
e a responsável por atrair moradores e turistas ao local,
As cavernas, no imaginário popular, reúnem uma a Casa de Pedra tem outras duas lendas que atravessam
infinidade de mistérios, misticismos e lendas. Imergir gerações: cobra de ouro e quarto escuro. “Muitos caçanestes locais às vezes vai muito além do que apenas dores e antigos moradores da região relatam que todas
romper a forma geológica da cavidade rochosa. É pre- as noites, a partir da meia noite, a cobra se transforma
ciso entender as histórias seculares que as envolvem, em uma grande corrente de ouro”, diz o pesquisador.
como acontece na Gruta Casa de Pedra, em Itatira,
Ainda conforme Lennon, há relatos de que à noite, é
interior do Ceará localizado a
possível ouvir barulho de corrente
163 km da capital.
transpassando pelas cavidades da
O local, que hoje é um Sítio
caverna. “Esse som assusta e, por
histórico tombado pelo Iphan,
isso, poucos conseguem passar uma
abriga a lenda de que uma prinnoite inteira na gruta”, completa.
cesa indígena encantada vive
Outra lenda é a do quarto escuro.
dentro desta caverna. O nome
“Neste lugar, não chega ne“casa de pedra” faz referência
nhum tipo de luz, seja ela natural
à forma em que a gruta seria
ou artificial. Quem já tentou endividida, assim como uma resitrar na caverna e foi até o quarto
dência, com quarto, – que seria
conta que é impossível ver alguo da princesa – cozinha e sala.
ma coisa e quando se tenta acenSegundo a lenda, os homens As lendas da Casa de Pedra ultrapassaram as gerações e tornou o lo- der qualquer tipo de objeto por lá
que entram dentro desta caverna cal um dos principais pontos turísticos da cidade - Foto: Adson Nunes a luz se apaga. É uma incógnita
à procura da princesa nunca mais
pois ninguém consegue explicar
retornam e, aquele que conseguir
o porquê de nenhuma luz sobrepassar uma noite lá dentro e
viver lá”, relata o pesquisador.
desencantar a princesa, a Casa
Importância reconhecida
de Pedra se transformaria em
Para além desta riqueza popuum castelo. A lenda ultrapassou
lar, com lendas que ultrapassam
gerações e tornou o local um
gerações, a caverna contempla
dos principais pontos turísticos
aspectos históricos que a tornam
da cidade.
relevante ao ponto de ter sido
Monumento Gruta Casa de
transformada em uma Unidade
Pedra, entre Madalena e Itatira,
de Conservação (UC).
se torna Unidade de ConserCriada em 2020, com área total
Segundo a lenda, os homens que entram dentro desta caverna
vação
à procura da princesa nunca mais retornam
de 65,5 hectares, a criação da UC
O pesquisador em cultura
visa a proteção do patrimônio
popular, escritor e gestor cultural
histórico e arqueológico da região,
em Itatira, Marcos Lennon Jucá
além das riquezas naturais, assim
Lopes, explica que dentre as três
como incrementar o turismo e
lendas ligadas à Casa de Pedra, a
garantir o desenvolvimento ecoda princesa encantanda é a mais
nômico e sustentável da região.
contada e difundida em Itatira.
“Ela abriga gravuras pré-his“Essa relação de grutas e
tóricas raras”, pontua Lennon
princesas é um fato muito coLopes, secretário da Cultura de
mum no imaginário local, deviItatira. As gravuras de figuras
do às diversas cavidades em pehumanas estão em paredes de
dras encontradas no Município.
mármore e, apesar de não existir
A Unidade de Conservação Monumento Gruta Casa de Pedra
A cidade abriga curiosidades
ainda uma datação concreta, pestem 65,5 hectares e foi criada em 2020 - Foto: Adson Nunes
e lendas únicas, como esta”,
quisadores apontam que podem
detalha Lennon.
ser os mais antigos registros rupestres do Ceará.
O estudioso diz que a lenda nasceu a partir da
A partir desta formalização da criação da UC, a Gruta
existência de duas tribos da região, ambas rivais. “Em Casa de Pedra passou a ser uma área de proteção intecerto período, um indígena de uma tribo acaba se apai- gral, ou seja, fica terminantemente proibida atividades
xonando por uma indígena da tribo rival, algo perigoso de uso com seus recursos naturais, como, por exemplo,
e incomum nesse período, visto a briga por território obras civis de terraplanagem, abertura de estradas, e
à época”.
outras atividades que possam, sem justificativa, alterar
Com a paixão ficando cada vez mais forte, os dois ou modificar os bens naturais protegidos por lei.
se encontraram e decidiram fugir para viver o amor até
A criação da Unidade de Conservação tem a premissa
então proibido. Foi quando encontraram a Gruta, como ainda de fomentar a conscientização da população no
abrigo do tempo, espaço de privacidade e proteção que se refere a preservação do patrimônio ambiental,
quanto aos males e as perseguições de ambas as tribos. cultural, arqueológico, histórico e geológico, bem como
Marcos Lennon Jucá Lopes
a importância da área para a pesquisa científica.
Pesquisador em cultura popular
Escrito por André Costa.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara
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Leituras IV

A nobreza do Império e a nova nobreza da Forbes

Por JB serra e gurgel (*)
Em duas oportunidades, me ocupei da nobreza cearense,
por amor à arte de olhar no retrovisor da história o passado de
olho no futuro,. Na 1ª., na edição 241, de julho de 2012, escrevi
sobre “As armas e o barões assinalados”. Cometi falhas que
corrigi na edição 243, de setembro de 2012, quando voltei ao
tema sobre “Os barões e os viscondes não assinalados”.
Não somos um povo, nós cearenses, marcados por uma
nobreza muito acima da linha da pobreza que nos acompanha
séculos a fio, desde 1611 quando fomos incorporados à Capitania do Maranhão e do Grão Pará, e em1664 quando fomos
incorporados à Capitania de Pernambuco. Só viramos a nação
do Ceará em 1799. Durante 188 anos.não tivemos identidade.
Deus tinha se esquecido de nós quando não nos deu terras
cultiváveis, pastos e minérios e continuou se esquecendo de
nós quando nos manda pouca chuva e muita seca. Hoje, Deus
se lembrou de nós quando nos deu cearenses em condições de
construirmos o nosso futuro.
A nobreza entra nesta pauta quando algumas figuras aqui
nascidas e foram para a Corte do Rio de Janeiro aproveitar
as delicias do poder do Império e operar para que o Ceará
pudesse existir e se desenvolver. Houve pouco progresso mas
o suficiente para adquiríssemos a identidade atual.
Recentemente o jornalista, escritor e historiador Barros Alves
me mandou uma publicação “Cronografia do Ceará, social,
política e legislativa”, de Osmar Maia Diógenes, editada pela
Assembleia Legislativa do Estado do Ceara´. Uma excelente
obra.
Fui conferir os meus erros em relação à `pequena nobreza.
De 1822 a 1889 foram concedidos pelo Império 1.400 titulos,
2 ducados, 7 marquesados,50 condados, 235 viscondados e
875 baronatos. Ao final do Império, em 1889, restavam 387
nobiliarcas, sendo 7 marqueses, 10 condes, 54 viscondes e

316 barões. No dia 16 de novembro de 1889, todos ficaram
sem pai nem mãe.
Foram apenas três duques, o de Caxias,(que não comprou
o titulo e duas duquesas Duquesas de Goiás, e do Ceará,
ambas filhas de dom Pedro I..A Duquesa do Ceará, ´Maria
Isabel Alcântara Brasileira, nascida no Rio de Janeiro em
13 de agosto de 1827 e falecida em25 de outubro do mesmo
ano, vítima de meningite, filha do dom Pedro e da Marquesa
de Santos Domitila de Castro Canto e Melo.
Um titulo de Duque custava 2:450$000 1 contos e 450
mil reis. O de Marquês : 2.020$000 2 contos e 20 mil reis,
o de Conde: 1:575$000 1 conto e 575 mil reis. O visconde:
1:025$000 1 conto e 25 mil reis. O de Barão;i :750$000
750 mil reis,
A de nobiliarquia cearense está prolatada: Marques de
Quixeramobim, Pedro Dias Leme, nascido no Rio de Janeiro,
Conde Romano da Santa Sé, dom José Tupinambá da Frota,
nascido em Sobral, Visconde do Cauipe, Severiano Ribeiro
da Cunha, nascido em Caucaia. Visconde do Icó, Francisco
Fernandes Vieira nascido em Saboeiro. Antes foi Barão
Visconde do Jaguaribe Domingos José Nogueira Jaguaribe,
nascido em Aracati. Visconde de Mecejana, Antônio Candido Antunes de Oliveira nascido em Aracati. Antes foi Barão.
Visconde de Saboia, Vicente Candido Figueira de Saboia,
nascido em Sobral. Antes foi BarãoVisconde de Vieira da
Silva, Luis Antônio Vieira da Silva nascido em Fortaleza.
Barão de Aquiraz Gonçalo Batista Vieira, nascido em Jucás.
Barão de Aracati, José pereira da Graça, nascido em Aracati,
Barão de Aratanha, José Fracisco da Silva Albano, nascido
em Fortaleza. Barão de Camocim, Geminiano Maia, nascido
em Aracati Barão de Canindé,. Paulino Frank do Amaral,
nascido em Fortaleza. Barão do Crato. Bernardo Duarte
Brandao, nascido no Icó. Barão da Ibiapaba, nascido em

Caucaia, Barão de São Leonardo, Leonardo Ferreira Marques, nascido em Mombaça Barão de Sobral, José Julio de
Abuquerque Barros, nascido em Sobral. Barão de Vasconcelos
II,Rodolfo Smth de Va sconcelos, nascido em Fortaleza. Barão
de Vitória, José Joaquim Coelho, nascido em Lisboa. Barão de
Studart, Guilherme Chambly Studart, nascido em Fortaleza.
Entre os achados e perdidos dos meus artigos e a “Cronografia”, ressalto:
1)Eu não soube que o titulo de Conde Romano da Santa Sé
fora concedido pelo Papa Leão XIII a dom José Tupinambá da
frota que estudou no Vaticano e foi elevado a Bispo de Sobral.
2)Eu não soube que o titulo do Barão de Studart fora também concedido pelo Papa Leão XIII e não foi comprado no
Imperio.
3)Eu não soube do Barão de Vitoria, José Joaquim Coelho,
nascido em Lisboa,e que foi presidente da Provincia do Ceara.
4) Eu soube que o Barão de Vasconcelos, José Smith de
Vasconcelos, nascido em Lisboa, aparece a Cronografia como
tendo nascido em Fortaleza se chamava Rodolfo Smith de
Vasconcelos.A conferir.
A nobreza do Imperio mudaria de endereço e só seria relembrada nos carnavais. A nobliiarquiia foi substituída por uma
oligarquia, com senhores de terras, engenhos, de latifúndios,
minas, fábricas, cartórios, bancos, ações e cofres públicos.
Hoje, esta um pouco diferente, pois a nova nobreza oligárquica
nasceu com a Forbes, com uma escala de patrimônio que sobe
e desce com uma desenvoltura anual. Os velhos ricos tem elevados padrões de vida e conhecimento. Os novo ricos surgem
e desaparecem sem deixar traços.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista, escritor, autor
do Dicionário de Giria.

Papa Francisco parabeniza beata cearense Benigna: ‘Manteve pura a sua vida’
Saudação foi feita na
Praça São Pedro, no Vaticano. Papa Francisco
parabeniza beata cearense Benigna Cardoso.
O Papa Francisco
parabenizou, no dia 26,
durante uma saudação
a peregrinos na Praça
São Pedro, no Vaticano,
Benigna Cardoso da Silva, cearense beatificada
no dia 24.
“Queridos irmãos e irmãs, anteontem, em Crato,
no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna
Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a
palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a
sua dignidade. O seu exemplo nos ajuda a ser generosos
discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso
testemunho coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso
à nova beata”, disse.
A cerimônia que tornou a Menina Benigna a primeira
beata do Ceará e a quarta mártir do Brasil ocorreu no
município de Crato, no Cariri cearense, e foi presidida
pelo cardeal Leonardo Steiner, que representou o Papa
na celebração.
A governadora do Ceará, Izolda Cela, celebrou a menção do papa à beata cearense: “Papa Francisco, no auge
de sua bondade e sabedoria, celebrou hoje a beatificação
de menina Benigna. Merecidos aplausos para a mártir que
agora tem sua trajetória reconhecida pelo Vaticano”, disse.

Ceara em Brasília

Morte aos 13 anos
Benigna nasceu em 15
de outubro de 1928 no Sítio
Oiti, em Santana do Cariri,
no interior cearense. No dia
24 de outubro de 1941, foi
assassinada aos 13 anos por
Raul Alves com golpes de
facão, ao recusar ter relações
sexuais com ele, que morava
no mesmo município.
A menina Benigna Cardoso da Silva tinha
Após a morte, a menina 13 anos quando foi assassinada por adolespassou a ser venerada como cente que tentou estuprá-la — Foto: g1
mártir na região do Cariri e virou símbolo da resistência contra
feminicídio e violência sexual contra crianças e adolescentes.
A recusa da adolescente, junto a fé e devoção cristã, tornaram
Benigna uma mártir, que move romarias até hoje.
O processo de beatificação de Benigna começou em
2013, quando a Diocese do Crato recebeu do Vaticano
o “Nihil Obstat”, ou seja, o “Nada Impede” para que se
pudesse dar início à busca pelo título de beata.
Em 2019, o Papa Francisco reconheceu a história de
Benigna. A solenidade de beatificação deveria ter ocorrido
em outubro de 2020, mas devido à pandemia de Covid-19,
o Vaticano adiou a data
Quem foi Benigna Cardoso da Silva, cearense beatificada
Vaticano anunciou o dia 24 de outubro de 2022 como
a data de oficialização da beatificação da cearense. Ela
morreu há 80 anos em uma tentativa de estupro, e desde
então tem sido venerada por fiéis da região.

Benigna Cardoso da Silva, 13 anos, se tornou símbolo
de católicos cearenses após recusar ter relações sexuais
com outro jovem em Santana do Cariri, a 523 km de Fortaleza. Ao recusar, a menina foi assassinada brutalmente com
golpes de facão em outubro 1941. A história de Benigna
se popularizou, e a adolescente conquistou devotos por
todo o estado como uma mártir.
Após a morte, a menina passou a ser venerada na região
do Cariri como símbolo da resistência contra feminicídio e
violência sexual contra crianças e adolescentes. Com isso, o
Vaticano vai oficializar, nesta segunda-feira (24), a Menina
Benigna como primeira beata do Ceará e quarta mártir do
Brasil. A autorização foi dada pelo Papa Francisco em 2019.
Segundo o relato de pessoas que conviveram com Benigna, ela era uma menina simples, sem vaidades, muito
estudiosa e com muita fé em Deus.
“Ela se relacionava bem com todos, era gentil, muito
educada, não usava de palavrões e se ocupava responsavelmente com os estudos. Nela, se destacava a simplicidade
e a prudência. Sua fama de santidade e martírio é justa”,
conta Raimundo Alves Feitosa, de 98 anos, que conviveu
com a mártir. Ele foi uma das testemunhas que deram
depoimento ao Vaticano no processo de beatificação.
Benigna nasceu em 15 de outubro de 1928 no Sítio Oiti,
em Santana do Cariri. O processo de beatificação de Benigna
começou em 2013, quando a Diocese do Crato recebeu do
Vaticano o “Nihil Obstat”, ou seja, o “Nada Impede” para
que se pudesse dar início à busca pelo título de beata.
A cerimônia estava originalmente prevista para 2020,
mas foi adiada por causa da pandemia de Covid-19.
Por Lena Sena, g1 CE
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A gente nossa de cada dia que povoa a Pousada dos Idosos da Casa do Ceará.
A verdade de cada um
Orlando do Prado Sobrinho,
74 anos, natural de Buritis – MG.
Reside em Brasília há 28 anos.
Divorciado, pai de 4 filhos. Sr.
Orlando atuou no setor bancário
boa parte de sua vida. É morador
da Casa do Ceará há 3 anos. Gosta
de interação social, faz visitas aos
setores da instituição diariamente,
participa de todas as atividades,
gosta de jogar dominó e baralho.
Francisco de Assis Lucena, 84 anos,
natural de paineiras – MG. Solteiro,
não teve filhos. Reside em Brasília há
54 anos. Trabalhou como instalador
de linha telefônica e de segurança. É
morador da Casa do Ceará há 8 anos.
Sr. Assis gosta de cantar, participa de
todas as atividades musicais, gosta e
jogar dominó, participa de todas as
atividades de fisioterapia e pilates.
Francisco Luciano Oliveira Madeira, 76 anos, natural de sobral
– CE. Solteiro, não teve filhos.
Reside em Brasília há 59 anos. Sr.
Chiquinho, como é carinhosamente
chamado, se dedicava a estudar para
concursos, mas por motivos de saúde, não conseguiu atuar no mercado
de trabalho. Reside na Casa do Ceará
há 29 anos. Seu principal entretenimento é assistir TV,
principalmente noticiários.
Geraldo Camilo, 86 anos, natural
de Manhaçu – MG. Reside em Brasília há mais de 60 anos, Viúvo, pai
de 3 filhas. Desde sua infância viveu
na roça, onde foi agricultor por toda
vida laboral. É morador da Casa do
Ceará há 6 anos. Sr. Geraldo participa de todas as atividades, gosta das
atividades que envolvem a horta da
pousada, de jogar dominó e baralho.
Mário Ferreira de Carvalho, 95
anos, é natural de Simplício – PI,
solteiro, não tem filhos, reside em
Brasília há mais de 60 anos, exerceu
a profissão de pedreiro, trabalhou na
construção da Universidade Nacional
de Brasília – UNB. É morador da
Casa do Ceará há 4 anos. Sr. Mário
gosta de tomar banho de sol todas as
manhãs, gosta de participar das atividades de pilates, fisioterapia e jogos.
Paulo Fernando Pimentel Borges, 73 anos, natural do RJ, reside
em Brasília há mais de 30 anos.
Solteiro, pai de duas filhas. Sr.
Paulo foi proprietário de uma loja
de tintas por 20 anos. É morador
da Casa do Ceará há 2 anos. Gosta
de jogar baralho todas as tardes.
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Lincoln Brum, 80 anos, natural
do RJ, reside em Brasília há 43
anos. Divorciado, aposentado, pai
de 2 filhos. Sr. Lincoln exerceu a
profissão de jornalista por 35 anos,
onde atuou 5 anos na Rede Globo.
É morador da Casa do Ceará há
8 anos. Gosta de ouvir música,
participa das oficinas de culinária,
fisioterapia e pilates.
Horácio de Aguiar Filho, 89
anos, natural do RJ, reside em
Brasília há 5 anos. Casado, pai
de quatro filhos. Sr. Horácio trabalhou como marceneiro até a
aposentadoria. Gosta de ler, assistir
TV e participa de todas as atividades de fisioterapia e pilates.
Luiz Carlos Araújo Costa, 74
anos, natural do RJ. Solteiro,
aposentado, pai de 2 filhos. Reside
em Brasília há 2 anos. Sr. Luiz
é morador da Casa do Ceará há
1 ano e 8 meses. Foi corretor de
seguros. Seu principal entretenimento é assistir jogos de futebol
e noticiários.
Zilda Pereira Nunes, 93 anos,
é natural de Iracê - BA, reside
em Brasília há 50 anos. Veio para
Brasília com os pais e irmãos, não
se casou e não teve filhos, possui
ótima convivência familiar. Dona
Zilda trabalhou em casa de família
até quando foi possível. É moradora
da Casa do Ceará há 6 meses. Sua
atividade preferida é tomar banho de
sol, na horta da pousada, e participar das atividades
religiosas.
Ilma Baíma, 94 anos, é natural
de Bacabal - MA, reside em Brasília há mais de 54 anos. Trabalhou
como doméstica em casas de família, não se casou nem teve filhos.
Dona Ilma é moradora da Casa do
Ceará há 4 anos. A idosa gosta de
ouvir música e aprecia gastronomia, gosta de participar das oficinas
de culinária.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

Matsuco Hashimoto, 81 anos, natural de Getulina - SP, seus pais eram japoneses. É viúva, mãe de 4 filhos, sendo
que 2 moram no Japão. Dona Matsuco
residiu durante 10 anos no Japão, onde
trabalhou numa empresa de autopeças.
Depois se mudou para Brasília, onde
trabalhou como camelô. É moradora da
Casa do Ceará há 2 anos. A idosa gosta
de tricô, das atividades de plantio e jardinagem e pilates,
participa de todas as oficinas de culinária.
Teresa Florentina Soares, 80
anos, natural de Coremas - PE. Moradora da Casa do Ceará há 1 ano.
Reside em Brasília há 54 anos. Não
casou e não teve filhos. Trabalhou
em comércio por toda vida laboral.
Gosta de atividades com músicas,
de jogar dominó e baralho, além
de exercícios físicos, participa de
todas as oficinas de fisioterapia e pilates. Aos finais
de semana gosta de ficar na casa da família.
Alvina Torres Mourão, 69 anos,
natural de Independência – CE. Reside em Brasília há 40 anos. Viúva,
mãe de 3 filhos. Moradora da Casa do
Ceará há 3 meses. Exerceu a profissão de costureira desde a juventude.
Gosta de interação social, portanto
participa de todas as atividades de
entretenimento, principalmente as
atividades religiosas.
Lydia Almeida de Oliveira, 97
anos, natural do estado do RJ, onde
passou a maior parte de sua vida.
Viúva, mãe de duas filhas. Reside em
Brasília há 6 anos. Moradora da Casa
do Ceará há 5 anos. Dona Lydia gosta
de passar os dias em seu quarto, lendo e fazendo caças palavras. Gosta
de canções com letras sobre o Rio de
Janeiro e de recitar poesias nos eventos da instituição.
Zilma Lavorato Atalla, 88 anos,
natural de Astolfo Dutra – MG.
Viúva, mãe de 4 filhos. Exerceu a
profissão de costureira, especialista em vestido de noiva. É moradora
da Casa do Ceará há 12 anos. Dona
Zilda é religiosa, gosta de participar das missas e marca presença
em todas as rodas de orações.
Wirgna Pinheiro Tanaka, 63 anos, natural de Fortaleza – CE, foi morar no Rio
de Janeiro ainda na infância, se mudou
para Brasília há 6 anos. Solteira, perdeu o
contato com os filhos quando ainda eram
crianças. É moradora da Casa do Ceará
há pouco mais de 1 ano. Dona Wirgna
aprecia o contato com a natureza, é participativa nas atividades na horta, plantando,
ajudando na colheita, irrigando e cuidando do jardim.
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Leituras V

Joaquim Pimenta

Anamélia Custódio Mota – (*)
“No cérebro de um fanático, religioso ou ateu, revolucionário
ou conservador, quando não vibra, dormita quase sempre, a alma
feróz de um torquemada” (Joaquim Pimenta. O TACAPE. Recife,
PE, Abril de 1928)
Joaquim Pimenta nasceu em Tauá, Ceará aos 13 de Janeiro
de 1886. Filho de João Nepomuceno Pimenta e de Vicência de
Sousa Pimenta. Fez os primeiros estudos com a professora Maria do Livramento. Foi Sacristão na Paróquia Nossa Senhora do
Rosário, à época do pároco Joaquim Ferreira de Melo, com quem
muito aprendeu, tornando-se professor de uma escola noturna para
pessoas carentes.
Em 1904, viajou à cavalo para a cidade de Senador Pompeu,
onde tomou um Trem com destino a Fortaleza, onde fez os
preparatórios e iniciou o Curso de Direito. Com outros colegas
universitários, funda em 1906 a Revista FORTALEZA (Revista
Literária Filosófica, Científica e Comercial), que teve duração de
dois anos. O Corpo Redatorial era assim composto: Diretores: Joaquim Pimenta e Raul Uchoa; Secretários: Jayme Alencar e Mário
Linhares; Tesoureiro: Genuíno de Castro; Gerente: Eurico Mattos.
Seu ativismo na política, com críticas ao governo de Nogueira
Acióli ocasionou perseguições e ele foi aconselhado a mudar-se
para a Faculdade de Recife (PE), onde bacharelou-se em 1910.
Recém formado, foi nomeado Promotor Público, passando pouco
tempo no cargo, renunciando para, livre, combater publicamente
o governador pernambucano de Rosa e Silva.
Em junho de 1911, casa-se com Alice Azedo, filha do influente
médico Raul Azedo. Desse matrimônio vieram quatro filhos.
Em Recife submeteu-se a concurso para a cátedra de Direito
Romano, perdendo para Assis Chateaubriand. Porém, conseguiu
ser admitido como professor substituto de Filosofia do Direito, no
ano de 1915. Pioneiro no Movimento Socialista Brasileiro, Joaquim
Pimenta ligado ao Movimento Grevista Brasileiro, idealizador da
“Aliança Nacional Libertadora”.
Em 1928 juntamente com Raul Azedo, Methodio Maranhão,
Hercílio de Sousa e João Barreto fundou o quinzenário “O Tacape”,
onde se discutia a política regional e nacional, também a educação
popular. Entre tantos artigos de autoria de Joaquim Pimenta do
referido quinzenário, destaco “Ensino Religioso e Ensino Leigo”
(1929), assim como “O Papel do Operariado”; também a “Homenagem ao professor Joaquim Pimenta pelo Centro de Estudantes
Libertadores”.
Quando foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1931), tendo Lindolfo Color como primeiro ocupante da Pasta,
Joaquim Pimenta atuou ao lado de Evaristo de Moraes e outros na
reformulação da Lei Sindical e na organização do Departamento
Nacional do Trabalho, visando a conciliação entre as classes patronais e operárias, inclusive as normas relativas ao Salário Mínimo.
Em 1932 Joaquim Pimenta obteve transferência da Faculdade de
Direito do Recife para a Faculdade Nacional do Direito, no Distrito
Federal, onde ocupou a cátedra de Direito Industrial e Legislação do
Trabalho. Nesse tempo foi Procurador do Ministério do Trabalho.
Além de colaborar em vários Jornais e Revista do País, com
assuntos políticos, filosóficos e sociológicos, Joaquim Pimenta
publicou várias Obras: “Ensaios de Sociologia” (1915); “Sociologia
e Direito” (1928); “Golpes de Vista” (1930); “Cultura de Fichário”
(1940); “Retalhos do Passado” (1949); “Enciclopédia de Cultura”
(1955); “Sociologia Econômica e Jurídica do Trabalho” (1957) e “O
Homem de um Olho Só” (1962), merecendo elogios de Luiz Câmara
Cascudo, Clóvis Beviláqua e tantos outros intelectuais da época.
O ilustre tauaense faleceu no Rio de Janeiro aos 12 de Março de
1963. No ano de 1964 foi homenageado em sua cidade natal com
uma Escola em seu Nome: Escola Joaquim Pimenta. É Nome de
logradouro na cidade de Fortaleza, no bairro Montese. É Patrono
na Academia Tauaense de Letras, Cadeira ocupada pelo advogado
Dr. Edmilson Barbosa, biógrafo de Joaquim Pimenta, cuja obra foi
publicada pela Fundação Demócrito Rocha.
“Eu sou pela raça oprimida, porque conheci bem de perto o
flagelo das Secas, sendo filho dos sertões cearenses, sei quais são
as vossas aspirações, porque conheci todas as cenas horrorosas da
Fome” (Joaquim Pimenta, Correio do Povo. Porto Alegre, RS, 1929).
(*) Anamélia Custódio Mota – Tauá CE. Especialista em História e Sociologia
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Antigo campo de concentração de retirantes da seca,
Sítio do Patu é tombado no interior do Ceará

O Sítio do Patu funcionou na década de 1930. Cerca
de 20 mil pessoas vindas de diversas partes do estado
que tentavam fugir da seca foram confinadas no local.
Um antigo campo de concentração de retirantes da
seca no interior do Ceará foi tombado em 08.08 O Sítio
Histórico do Patu, no município de Senador Pompeu,
funcionou de 1932 a 1933, e estima-se que abrigou cerca
de 20.000 pessoas oriundas de diversas partes do estado
que chegavam ao local a pé ou de trem.
O tombamento definitivo do Sítio Histórico do Patu
foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho
Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (Coepa), na Biblioteca Pública Estadual
do Ceará (Bece).
“Tão importante quanto a preservação do Sítio Histórico, é trazer à tona as histórias de vida das pessoas que
ali estiveram e como a seca de 1932 institucionalizou
as práticas de confinamento. O reconhecimento de um
crime contra a humanidade, na figura dos mais pobres. É
uma memória sensível, é uma memória de dor”, afirma
Jéssica Ohara, coordenadora de Patrimônio (Copam),
da Secult Ceará.
“São memórias sensíveis, são memórias dolorosas.
É para que isso seja ressignificado em resistência, para
que não mais aconteça”, afirma o secretário da Cultura,
Fabiano Piúba.
Embora guardem marcas de momentos cruéis na
vida de retirantes, estas áreas, ressaltam historiadores,
apesar de serem chamadas de campos de concentração,
não podem ser associadas aos campos de extermínio que
existiram na Alemanha, durante o regime nazista.
A semelhança está atrelada à ideia de controle sobre
uma determinada população. No mais, os campos de
concentração do Ceará não tinham a finalidade de exterminar a população abrigada, apesar de as condições
sanitárias desses locais configurarem riscos profundos
aos retirantes.
Sítio Histórico do Patu
A estrutura era utilizada para abrigar “retirantes da
seca”, termo usado para descrever pessoas que deixaram
suas casas e cidades onde moravam com a intenção de
fugir dos efeitos da estiagem. O Ceará teve, inclusive,
oito espaços como este.

‘Flagelados da seca’ eram detidos quase sempre antes
de chegar a Fortaleza e eram mantidos em campos de
concentração — Foto: Arte/G1
Erguidos em dois momentos distintos — em 1915 e
1932 — os campos de concentração eram espaços de
aprisionamento espalhados estrategicamente em rotas de
migração no estado para evitar que os chamados “flagelados da seca” chegassem a Fortaleza, em busca de auxílio.
Na década de 30, aproveitando-se da estrutura deixada
pelos ingleses, os retirantes podiam ser trazidos pela via
férrea até dentro do campo, já que havia uma estação
própria para recebimento de pessoas e suprimentos.
As pessoas eram levadas até o lugar e depois impedidas de sair, sendo vigiadas por guardas e até colocadas
em prisões improvisadas caso se rebelassem contra a
ordem vigente.
Nesse contexto aconteceram inúmeras fugas, depois
relatadas por sobreviventes. O campo registrava uma
grande quantidade de mortes por dia, com as pessoas
sendo jogadas em valas comuns cavadas pelos próprios
flagelados.
Rotina no campo de concentração
No registro de sobreviventes, é possível entender que
as pessoas entravam por um portão vigiado e depois eram
impedidas de sair, só sendo levado para outros campos
ou para realizar atividades de interesse público, como a
construção de açudes, estradas e ferrovias.
Os homens, mulheres e crianças que eram capazes
de trabalhar eram recrutados para as atividades de manutenção do campo ou para as obras públicas. Não era
permitido que as crianças brincassem e ficassem soltas
no campo. Os guardas eram instruídos a impedir que
as pessoas saíssem desse local. Muita gente ficava ao
relento com a falta de material para construção de novos
barracões.
Os relatos mostram que não havia campanhas de prevenção a doenças, muito menos era oferecido a estrutura
mínima para que isso ocorresse. Não havia médicos
disponíveis, nem suprimentos suficientes para tratar os
flagelados. Além da falta de informação que essas pessoas
eram obrigadas a passar, a ponto de esconderem seus
mortos para que os médicos não os abrissem.
Por Samuel Pinusa, g1 CE

Beach Park fica no top 5 de parques aquáticos mais
visitados da América Latina
O Beach Park, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, figura entre os 5 parques aquáticos
mais visitados da América
Latina.
No ranking da Themed Entertainment Association, uma associação
internacional que representa parques temáticos,
a atração cearense está
em 5º lugar. A pesquisa
foi divulgada neste mês
de outubro, com dados
referentes a 2021.
Ao longo do ano passado, 500 mil pessoas passaram pelo Beach Park.
Em 2020, conforme a pesquisa, o número havia sido de
312 mil visitantes. Vale lembrar que esses dados refletem
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impactos gerados pela pandemia. Em 2019, antes da crise
sanitária, foram 890 mil pessoas registradas no parque.
RANKING DE PARQUES AQUÁTICOS
MAIS VISITADOS EM
2021
1. BAHAMAS
AQUAVENTURE WATER PARK, (Bahamas):
1.269.000 visitantes
2. THERMAS DOS
LARANJAIS (Olímpia,
SP): 1.179.000 visitantes
3. HOT PARK RIO
QUENTE (Rio Quente,
GO): 933.000 visitantes
4. PARQUE ACUATICO XOCOMIL (Guatemala): 626.000 visitantes
5. BEACH PARK (Aquiraz, CE): 500.000 visitantes
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Leituras VI

Auto Retrato - Ayrton Rocha
Ayrton Rocha (*)
Este poema de tristeza e melancolia,
eu compus
s o b r e f o rte emoção,
em um vale
de lágrimas,
sentindo na
alma e no
coração, o
momento
atual, do filho amado,
Auto Retrato” 60x50 2022
ayrton, que
Pintor Brasileiro Ayrton (Ayrton Rocha Junior)
sofre em silêncio, a dor do seu tão puro coração.
Ayrton rocha
Meu coração pede socorro
Sinto um enorme vazio,
Com o silêncio do meu coração
Que sofre dias e noites
De tanto amor, e de muita dor
Pobre coração sofredor
Tantas vezes ele chora
De repente ele vira uma linda oração
Como sofre o meu pobre coração
Suas lágrimas de sangue
Pintam a cores minha alma triste,
E os meus sonhos cheios de ilusão
Meu coração que tanto amou
E que tanto sofre por tanto amar
E agora, este meu sofrido coração,
Está querendo me deixar
Coração, por favor, chora baixinho
Não deixa meu pai nem minha mãe te ver
chorar
Eu sei que eles não vão resistir
Te ver, meu coração, chorar.
Pode chorar meu coração
Mas por favor coração,
Eu te imploro,
Promete agora, não me deixar
Promete que não vai me abandonar.
Este é o teu retrato meu coração
Que hoje, chorando nesta tela eu pintei
Para ficar na lembrança
De todos que amo
E que sempre, eternamente amarei
(*) Ayrton Rocha (Fortaleza), jornalista, publicitário, escritor e compositor
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63% das terras para plantação de caju
no Brasil ficam no Ceará
O caju não é exatamente um fruto, mas é um dos produtos que melhor definem o Ceará. Com os portugueses, saiu
do Brasil para colonizar a África e a Ásia. Conheça mais
da história, dos usos e de como a produção de caju está se
transformando
O Ceará tem 269.829 hectares de área destinada à plantação do caju. O território em solo cearense representa 63,24%
da área total de cajueiro destinada à colheita no Brasil. Os
dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) sobre a Produção Agrícola Municipal.
O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta
tropical, originária do Brasil, dispersa em quase todo o seu
território. A Região Nordeste, com uma área plantada superior
a 650 mil hectares, responde por mais de 95% da produção
nacional, sendo os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do
Norte e Bahia os principais produtores.
No Brasil, a produção de amêndoa de castanha de caju
destina-se, tradicionalmente, ao mercado externo, gerando,
em média, divisas da ordem de 150 milhões de dólares anuais.
Os Estados Unidos e o Canadá são os principais mercados
consumidores da amêndoa brasileira, sendo
responsáveis por cerca de 85% das importações. O agronegócio do caju no mundo
movimenta cerca de 2,4 bilhões de dólares
por ano.
A importância social do caju no Brasil
traduz-se pelo número de empregos diretos
que gera, dos quais 35 mil no campo e 15
mil na indústria, além de 250 mil empregos indiretos nos dois segmentos. Para o
Semi-Árido nordestino, a importância é
ainda maior, pois os empregos do campo são gerados na
entressafra das culturas tradicionais como milho, feijão e
algodão, reduzindo, assim, o êxodo rural.
Além do aspecto econômico, os produtos derivados do
caju apresentam elevada importância alimentar. O caju
contém cerca de 156 mg a 387 mg de vitamina C, 14,70 mg
de cálcio, 32,55 mg de fósforo e 0,575 mg de ferro por 100
ml de suco.
Chuva do caju
A chamada chuva do caju ocorre por volta de setembro
até novembro. São chuvas fora da estação, em geral esparsas.
Não há uma relação causa-efeito entre a chuva e o cajueiro.
A denominação se refere à coincidência entre a época e a
floração do caju.
Por falar em chuva, segundo o Relatório de Ocorrências
do IBGE, verificou-se que a situação pluviométrica da região
do Ceará foi mais regular entre 2019 e 2020, favorecendo a
agricultura e o cultivo do caju.
De onde veio o caju
O Anacardium occidentale, nome científico do cajueiro, é
originário do Brasil. Há descrições portuguesas da planta pelo
menos desde meados do primeiro século da colonização. O
caju foi levado pelos portugueses para África e Ásia.
Financiamento da Sudene
De acordo com o pesquisador da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Marlos Bezerra, umas das
fases de maior produção do caju foi por meio da política de
financiamento pela Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene), na década de 1970.
O incentivo para o reflorestamento do Nordeste foi usado
pelos fazendeiros e agricultores para a plantação do caju. “Os
empresários que estavam na região tinham uma visão mais
voltada para a cultura do caju. Eles aproveitaram as verbas
da Sudene para investir no plantio”, comenta.
Renda
De acordo com Sérgio Baima, engenheiro agrônomo da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (Sedet),
o caju, em alguns casos, é uma das únicas opções de trabalho
para o pequeno e médio produtor. “Seu cultivo pode dar a

possibilidade de complementar a renda de famílias com a
industrialização caseira e em pequenas fábricas”, acentua
Baima.
Comercialização do produto
De acordo com estudo divulgado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), a amêndoa
da castanha-de-caju (ACC) ocupa o primeiro lugar em exportações dos principais agronegócios e o quarto lugar entre
os principais setores das exportações na economia cearense.
Iguaria
Sérgio Baima aponta que a amêndoa da castanha, produto
de exportação, é considerada uma iguaria internacional e
muito procurada.
A importância da Caju para o Ceará é extraordinária,
principalmente em relação a amêndoa da castanha de caju
(ACC). Trata-se do primeiro produto da pauta de exportações
do Estado.”
Cajueiro anão-precoce e cajueiro comum
Os cajueiros no Ceará podem ser classificado entre cajueiro anão-precoce e o cajueiro comum. A Embrapa define
o cajueiro anão-precoce como “altamente
produtivo”. Uma das grandes vantagens é
o porte pequeno da árvore, que viabiliza o
aproveitamento do pedúnculo (a parte do
caju com a qual se produz o suco).
Essa produtividade não é possível nos
pomares de cajueiro comum, pois as árvores
podem atingir a altura de 20 metros, nelas
os frutos costumam cair no solo e a maior
parte do pedúnculo é perdida.
Substituição
Sobre os investimentos e incentivos na área de produção,
Sérgio Baima conta que vem ocorrendo uma substituição
paulatina do caju-comum pelo caju-anão, proporcionado
pelas pesquisas da Embrapa, com a disponibilização no
mercado de diversos clones de cajueiro anão com características agroindustriais superiores aos existentes. Segundo
informações passadas pela Sedet, a Secretaria, poor meio
da Secretaria Executiva do Agronegócio, apoia diversos
projetos para a melhoria tecnológica na produção e na industrialização da caju.
Expansão no Ceará
Regina Dias, supervisora de Estatísticas Agropecuárias
do IBGE, explica que, para contar sobre o desenvolvimento
da cultura do caju no Estado precisamos recorrer à história.
Em 1943 surgiu o interesse industrial pelo cajueiro devido
ao líquido da casca da castanha-de-caju (LCC). O LCC é
matéria-prima básica para a fabricação de vernizes, tintas,
plásticos, lubrificantes e inseticidas.
Com o passar dos anos, o interesse econômico passou a ser
a amêndoa da castanha-de-caju (ACC), que foi responsável
por um crescimento da agroindústria de caju. A ACC serve
para a alimentação, devido ao valor nutritivo das amêndoas.
Foi por causa desse interesse em ACC que, na década
de 1950, começaram os primeiros plantios organizados de
cajueiro no Nordeste.
No ano de 1968, começa a aplicação dos incentivos fiscais
do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) para projetos
agrícolas. “Todas essas grandes plantações comerciais tinham
o objetivo de abastecer as primeiras indústrias processadoras
de castanha (extração das amêndoas) e as novas indústrias
de suco”, explica Regina Dias.
Museu do Caju
Em Caucaia, há um museu dedicado às tradições relacionadas à cultura do cajueiro. Por entre as árvores espalhadas
pela chácara de 5 mil metros², pode-se adquirir, experimentar
e vivenciar produtos da cajucultura produzidos por famílias
de vérios municípios cearenses. Há doces redes, tapetes,
toalhas e diversos itens. São três espaços de imersão e dois
carros personalizados, conhecidos como “Fuscaju”.
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Leituras VII
A região da
Ibiapaba é nossa!

Antônio de Albuquerque Sousa Filho (*)
Em 31/08/2022 assistimos em reunião mensal dos
“AMIGOS EM AÇÃO”, associação da qual fazemos
parte, palestra do Deputado Estadual Carlos Matos sobre
a reivindicação do Estado do Piauí, da incorporação de
grande parcela da Região da Ibiapaba, pertencente ao
Estado do Ceará.
Se o Piauí ganhar tal litígio, o Ceará perde 66% do
Município de Poranga, 34% de Croatá, 21% de Guaraciaba do Norte, 18% de Carnaubal, 8%de Crateús, 7% de
Ipaporanga e mais parcelas dos municípios de Tianguá,
Viçosa do Ceará, Ubajara, Ipueiras e Varjota, incluindo
sete sedes administrativas, num total de 2.821 Km² de
território perdidos e 245 mil habitantes.
O caso está em julgamento no Supremo Tribunal de
Justiça (STF), sendo relatora a Ministra Carmen Lúcia
que solicitou ao Exército Brasileiro uma análise da
situação (perícia) e cujo relatório indica que o Ceará
deverá devolver ao Piauí o dobro da área solicitada, o
que é bastante favorável ao Estado do Piauí. A bancada
federal do Ceará, junto ao Congresso Nacional e o Governo Estadual do Ceará cochilaram no caso.
Recentemente a Governadora nomeou uma comissão
de Procuradores Estaduais para acompanhar o affair,
além do movimento envolvendo entidades e coordenado pelo Deputado Estadual Carlos Matos, denominado
UNIDOS PELA IBIAPAPA, que inicia um trabalho mais
efetivo em prol de nosso Ceará, incluindo um plebiscito
envolvendo a população da região sobre essa importante
questão de interesse público.
O Ceará não pode perder uma extensão territorial
como essa da Região da Ibiapaba, pelos investimentos
já realizados em infraestrutura (energia elétrica, estradas,
comunicações, açudagem), adutoras para todos os municípios da região de abastecimento de águas do Açude
Jaburu I, educação, saúde, segurança pública, turismo,
agricultura, serviços e incentivos fiscais estaduais. A
Ibiapaba faz parte da cultura, valores familiares, religiosidade de nosso povo, pertencimento do povo cearense,
nossa economia e representa parte importante de nosso
orgulho em superar desafios.
A Região da Ibiapaba é o berço de famílias importantes como: os Cunha, os Fontenelle, os Caldas, os
Silveira, os Magalhães, os Pinho Pessoa, os Pacheco,
os Carneiro, os Siqueira, os Passos, os Mapurunga, os
Souza, os Miranda, os Barreto, os Pereira, os Aragão. os
Coelho, os Melo, os Aguiar e os Vasconcelos. Região de
filhos ilustres na área do Direito, Medicina, Farmácia,
Engenharias, carreiras militares, pastores religiosos,
escritores, professores e artistas.
É necessário que todos os cearenses, individualmente
e coletivamente, através de igrejas, escolas, prefeituras,
sindicatos, instituições culturais, emissoras de rádio e
TVs, jornais, Universidades e faculdades isoladas, se
envolvam nesta campanha pela Ibiapaba, pelo Ceará.
Vamos colocar outdoors, faixas, imprimir boletos e
avisos nas fachadas das Prefeituras, Escolas, Igrejas,
entradas e saídas das cidades e demais espaços públicos.
A Região da Ibiapaba é nossa!!
(*) Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Fortaleza)
Engenheiro, Professor aposentado, Membro fundador e
presidente emérito da Academia Cearense de Engenharia. Ex-reitor da UFC. Publicado na página da Academia
Cearense de Letras e jornalismo.
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Governo do Ceará chega a 24 memorandos
de entendimento assinados sobre energia renovável

Os dois novos documentos foram assinados com as
empresas Goldwind Equipamentos e Soluções em Energia
Renovável Ltda e Alupar Investimento S.A., especializadas em tecnologia para energias renováveis
O Governo do Ceará assinou, dois memorandos de entendimento para produção de energia eólica e hidrogênio
verde no Ceará. Com esses, já se somam 24 documentos
ligados ao projeto de tornar o Ceará o principal produtor de
energia renovável do país. Os documentos foram assinados
com as empresas Gold Wind, fabricante de maquinário
para energia eólica, e Alupar, que está interessada na
produção de hidrogênio verde.
“Nós sentimos a responsabilidade que esse é um momento muito importante para o Ceará, quando o estado
está dando passos e elevando o seu patamar de presença,
sempre nessa ideia de desenvolvimento sustentável e que
represente também coisas boas
para a população”, discursou a
governadora Izolda Cela. “Coisas
como a redução de desigualdade,
porque é isso que o desenvolvimento precisa garantir, é o que
percebemos em nossas tarefas e
responsabilidades, garantir um
estado melhor e mais bem-estar
para as pessoas”, completou.
Também presente na reunião,
o secretário do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho do Estado
Ceará, Maia Júnior, que destacou
a importância desse ato de assinatura para os próximos anos no
estado. “Hoje tem uma convicção
muito grande que o Ceará vai realizar esses projetos e cumprir o
desafio, em até menos de 10 anos,
que é consolidar o Ceará em um
dos principais locais do mundo em
produção de energias renováveis
e produção de hidrogênio verde”,
destacou o secretário Maia Júnior.
Memorandos
O interesse da Goldwind, representado pelo primeiro Memorando de Entendimento assinado
está quarta-feira (26), é em produzir equipamentos para produção
de energia de fonte eólica e, com
isso, desenvolver um cluster –
aglomerado – de produção de equipamentos eólicos.
Além da implantação de uma planta industrial no Estado
do Ceará. O investimento orçado para o projeto é de até
R$ 150 milhões para a fábrica de turbinas eólicas com
geração de até 250 empregos diretos.
Ao ser questionado sobre os impactos ao meio ambiente, pela chefe do Executivo Estadual, o Diretor Geral
Brasil da Gold Wind, José Eduardo Teixeira de Carvalho
Filho, mostrou-se otimista quanto ao cenário.
“Nós temos acompanhado o mercado offshore, e todos
o movimentos, inclusive a regulamentação desse mercado
e empresas, principalmente no que dá suporte ao programa
de hidrogênio verde e energia limpa. Com isso, temos
expectativas de se tornar viável”, comentou José Eduardo.
“Nós temos uma dedicação muito grande, temos seis mil
pessoas trabalhando na pesquisa de desenvolvimento e
que estão toda hora inovando, com resultados eficientes”,

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

assegurou
A Alupar, segunda empresa que assinou memorando
nesta manhã, tem interesse em desenvolver projeto da
cadeia produtiva do hidrogênio verde, incluindo a intenção
da avaliação da participação em pool de armazenamento
de amônia e de utilidades a ser desenvolvido e implantado
no futuro Hub (complexo de instalações industriais de
diferentes especialidades que reunirá também instalações
de produção de hidrogênio verde para consumo local e
exportação) que será localizado no Porto do Pecém.
“Nós já temos investimentos no Ceará, e temos a intenção de participar dessa produção de hidrogênio verde e
também estamos estudando a parte de offshore. Sabemos
que o Ceará foi o primeiro estado a soltar uma regulamentação ambiental para essa área, e também estamos
estudando isso. Hoje, sabemos
que o Ceará tem um grande potencial, seja pelo Porto do Pecém
ou outros requisitos, então não
queremos ficar de fora desse
desenvolvimento”, destacou o
Diretor Técnico de Transmissores
da Alupar, João Greco.
A empresa e suas subsidiárias
possuem experiência em desenvolvimento de projetos de produção de energias limpas, atuando
no estado do Ceará com uma
planta em operação de geração
de energia eólica, com capacidade instalada de 98 MW e uma
planta em implantação, de energia
fotovoltaica, com capacidade de
geração de 47,25 MW.
Protagonismo do Ceará
O Governo do Ceará, do início
do ano até agosto deste ano, já
tinha assinado 22 documentos
relacionados ao projeto que traz
protagonismo para o Ceará na
produção de energias renováveis. “Nós temos um elenco de
predicados, temos aquela área do
Pecém, pronta para expandir se
necessário, temos a ZPE Ceará,
temos três siderúrgicas, ou seja,
esse elenco de predicados nos
credencia de uma forma diferente,
porque não temos que prometer
conquistar esses esforços, pois
esses esforços já estão conquistados”. enfatizou o titular
da Sedet, Maia Júnior.
“Nós temos algo positivo, que é o caso da continuidade,
temos um nível bom de equilíbrio fiscal, equilíbrio do
estado também importante, e temos uma boa perspectiva
de continuidade. Sempre existem desafios, mas torcemos
sempre para que seja sempre feito o melhor no futuro”,
finalizou Izolda.
Além da governadora do Ceará, Izolda Cela e dos já
apresentados no texto, estavam presentes o secretário da
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Carlos Décimo; Eliana Estrela, secretária da Educação; o titular da
Secretaria da Infraestrutura, Lúcio Gomes; Artur Bruno,
secretário do Meio Ambiente; o secretário dos Recursos
Hídricos, Francisco Teixeira; além de Jorge Francisco
Manica Pires, Diretor Técnico das Geradoras da Alupar
Investimento S.A.
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Leituras VIII

Tributo a Augusto Pontes

Por Reginaldo Vasconcelos (*)
De tempos em tempos surge no Ceará uma figura excêntrica que
se populariza por sua excepcional inteligência, e que passa como
um cometa marcando para sempre o nosso firmamento cultural.
Ainda em meados do Século XIX surgiu em Fortaleza a figura excêntrica de Manoel Cavalcante Rocha, que se popularizou
como Manezinho do Bispo, por ser residente e funcionário do
palácio episcopal.
De poucos estudos, entretanto um apaixonado pelas letras,
criador de frases filosóficas de cunho social (“Bacharel pobre
que casa com moça pobre dá um tiro com a pistola do passado
nos miolos do futuro”), que produzia e registrava poemas ingênuos, sem obedecer a norma culta – até porque não a dominava
– antecipando-se ao que se faz hoje com os chamados “versos
livres”, ou “versos brancos”, ou “versos soltos”. Pena que sua
obra burlesca tenha sido descartada por ele mesmo, a mando
de Sua Exa. Reverendíssima o Bispo Dom Joaquim.
Já no princípio do Século XX apareceram dois outros intelectuais excêntricos no cenário literário da Cidade. Raimundo
Ramos de Paula Filho, o Ramos Cotoco, assim agnominado por
ter nascido sem um dos antebraços – poeta, compositor musical,
artista plástico – hoje nome de rua em Fortaleza.
No mesmo período Fortaleza conheceu Raimundo Varão,
um tipo excêntrico e um vate inspiradíssimo, polidáctilo (tinha
seis dedos em cada mão), e tinha como animal de estimação um
enorme sapo. Foi descrito pelo imortal da Academia Cearense
de Letras Otacílio de Azevedo, pai do Nirez e do Sânzio de
Azevedo, que o conheceu de perto.
Já nos anos 30 tivemos o advogado, poeta, escritor e político
Quintino Cunha, natural de Itapajé, que dá nome a um dos
bairros de Fortaleza. Orador exímio e de estilo irreverente,
alimentou o anedotário da cidade, portanto foi o precursor do
notório gênio satírico cearense.
O mais recente desses fenômenos foi o filósofo e boêmio
Francisco Augusto Pontes (1935-2009), mentor da safra de
jovens compositores cearenses dos anos 70 do século passado,
o chamado “Pessoal do Ceará”, que demandaram ao Sudeste e
brilharam no cenário artístico nacional.
Compõem esse rosário de menestréis e rapsodos que compuseram o fundo musical daquele período glorioso para as artes
cearenses – a partir do festival Massafeira Livre (Teatro José
de Alencar, entre 1978 e 1980) – os compositores Ednardo,
Fagner, Belchior, Rodger Rogério, Téti, Fausto Nilo, Ricardo
Bezerra, Brandão, Petrúcio Maia, dentre outros.
A alguns deles Augusto Pontes emprestou textos ou frases para
as letras de suas canções – além de estímulo e inspiração, obstinado que era pela produção de arte que fosse autêntica e inovadora.
Notívago inveterado, onipresente nas mesas boêmias de
Fortaleza, ele aparecia nas rodas noturnas da Praça do Ferreira,
levantando suas teses de filosofia aplicada, assim também nos
bares frequentados por músicos e poetas, os points culturais
daquela época.
Foi organizado por Ricardo Bezerra um livro composto por
textos dos que conviveram com Augusto Pontes, lançado em
maio deste ano, intitulado “O Amigo Genial”.
Logo depois foram homenageados Ednardo, Fagner, Fausto
Nilo e Blechior (in memoriam) pela ACLJ, e em seguida, os
acadêmicos Wilson Ibiapina e Ulysses Gaspar propuseram um
tributo ao Augusto Pontes, para agraciar, inclusive, o Rodger
Rogério e a Téti – casal que na época reunia em sua casa os
demais compositores para saraus musicais e para ensaios.
Ednardo, em parceria com o músico Calé Alencar, compôs
uma nova canção para apresentar em avant première no o
evento, uma verdadeira ode ao seu grande amigo.
A ACLJ, portanto, chegou a marcar essa festa da memória
e convidar os interessados no cenários musical cearense, os
que viveram aquele período dos anos 70 e são fãs dos seus
protagonistas musicais – e, principalmente, os que conheceram
Augusto Pontes.
(*)Publicado por Reginaldo Vasconcelos no blog da Academia Cearense de Letras e Jornalismo, ele que preside a ACLJ.
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ANE e ABrL comemoraram os 70 anos
do escritor Edmílson Caminha

No dia 20 de outubro, a Associação Nacional de Escritores (ANE) e a Academia
Brasiliense de Letras (ABrL)
comemoraram, em reunião
conjunta, os 70 anos do escritor
Edmílson Caminha, diretor de
Educação e Cultura da Casa
do Ceará. Na ocasião, o homenageado proferiu a palestra
“Caiu na rede... é peixe ou
fake!”, sobre textos apócrifos
que circulam na internet. E
lembrou o começo da sua vida
literária, quando, em 10 de
outubro de 1964, aos 12 anos
de idade, teve o primeiro artigo
publicado no jornal “O Povo”,
de Fortaleza.
Durante coquetel que reuniu os convidados no foyer da
ANE, o escritor fez o lançamento do seu novo livro de artigos e crônicas, “O romancista
que não matou Brizola”. Sobre
o autor, escreveu o cronista
mineiro Manoel Hygino dos
Santos:
“O que Caminha escreve
agrada aos sentimentos e ao

espírito. Elucida, esclarece, permite julgamento dos
fatos descritos. São dezenas
de temas com numerosos episódios e personagens, inclusive
a que serviu de título: Oswaldo
França Júnior, piloto da Aeronáutica, que conheci quando
trabalhava na ‘Manchete’, foi
um dos incumbidos de atacar o
palácio do governo, em Porto
Alegre, durante a ditadura militar, a fim de eliminar Leonel
Brizola, líder do enfrentamento
dos contrários ao movimento
dos generais rebeldes de 1964.
Homem de seu tempo, como
está na orelha, Edmílson Caminha não se cala diante do Brasil
deste nosso tempo. Seu novo
livro não é para biblioteca, para
onde irá depois. Neste momento, expõe imparcialidade na
opinião. Ditas e repetidas as
declarações, achadas conforme ou não, cumpre-se o dever
cívico e saudável de passar à
leitura, aprazível e esclarecedora da nova e preciosa obra
do autor cearense.”

Ceará será pioneiro na elaboração do Plano de Seca
A evolução observada no Sistema de Recursos Hídricos jamento de secas contempla diferentes escalas espaciais e
do Ceará resultou em uma sólida estrutura institucional de finalidades como concessões de águas urbanas, sistemas de
gestão e uma expressiva infraestrutura hídrica de açudes, irrigação, de hidrossistemas, para o abastecimento hídrico
poços, adutoras e eixos de integrade populações rurais difusas e para
ção entre as bacias hidrográficas. O
a agricultura de sequeiro.
conjunto dessas ações ampliou a
O escopo de Plano foca na
garantia de oferta hídrica e tornou
dimensão hídrica e aborda, dentro
o Ceará um Estado mais resiliente
de seu âmbito operacional, duas esaos períodos de seca.
calas: regiões hídricas, fornecendo
Visando manter essa resiliência,
diretrizes, estratégias e informao Programa Cientista Chefe Reções para mitigação, preparação
cursos Hídricos, da Universidade
e resposta à situações de seca na
Federal do Ceará, em parceria com
bacia e hidrossistemas, a obsera Secretaria dos Recursos Hídricos
var a oferta de água superficial e
(SRH) e suas vinculadas Cogerh,
subterrânea e demanda hídrica, a
O documento será lançado ainda no ano de 2022,
Funceme e Sohidra e a Fundação
fim de definir regras de alocação e
servindo como material de apoio para o próximo período
Cearense de Apoio ao Desenvol- já seco.
níveis de seca com procedimentos
O Plano de Seca já existe nos EUA e na Espanha.
No Brasil, o Estado do Ceará será o pioneiro.
vimento Científico (Funcap), vai
associados à gatilhos entendidos
lançar o Plano de Seca do Ceará,
para cada região.
o primeiro do Brasil.
Para a engenheira e profesO Plano de Seca trata-se de um plano estratégico de sora da UFC, Ticiana Studart, o
curto prazo e operacional que define ações que mitiguem Plano de Secas já será inovador
o impacto das secas na segurança hídrica do Estado do por ser o primeiro do Brasil.
Ceará, em consonância com os processos e espaços de “Será um trabalho que vai ajudar
participação social estabelecidos na alocação negociada a definir mecanismos e critérios
de água já existente.
de monitoramento, fiscalização
Segundo o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco e operação dos sistemas hídricos cearenses”.
Teixeira, o plano vai auxiliar na definição de várias ações
O planejamento será operado a partir de uma estratégia
que já são tomadas atualmente, como a alocação de água metodológica formada por diagnóstico, da dimensão de
e vai facilitar para que novas ações possam serem tomadas percepções e memórias e identifica os impactos e vulde acordo com a necessidade.
nerabilidades; o planejamento, do âmbito da oferta, da
De forma proativa, o Plano de Seca terá três pilares demanda, cenarização dos estágios de seca, gatilhos e
fundamentais: o monitoramento preventivo e a alerta metas de resposta e a criação de um plano de ações, mobiprecoce, a avaliação da vulnerabilidade e do impacto e a lizáveis em períodos de seca; e, por fim, a execução, com
mitigação, planejamento e medidas de respostas. O plane- a implementação, monitoramento, avaliação e atualização.
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Entrevista UNifor :Eduardo Jucá e a paixão pela
neurociência no cotidiano

Eduardo Jucá – Esse interesse surgiu no
Médico neurocirurgião e pesquisador,
Eduardo Jucá compartilha sua trajetória início do curso de Medicina na USP, durante
profissional no ramo das neurociências, além as aulas de neuroanatomia. O fato de o céreda atuação em seu canal educativo Conexão bro exercer tantas funções e possuir uma orNeural.
ganização tão refinada me atraiu de maneira
No próximo mês de novembro, a Pós-Gra- decisiva. Aos poucos, fui também percebendo
duação da Universidade de Fortaleza – insti- que a neurociência, assim como a filosofia,
tuição de ensino da Fundação Edson Queiroz representa um sistema de conhecimentos que
– irá promover a Especialização em Neuroci- explica muito da nossa existência e do nosso
ências e Reabilitação, que está com inscrições modo de viver.
O interesse pelo sistema nervoso foi consoabertas. O curso irá capacitar profissionais da
área da saúde para a
lidado na iniciação
atuação em reabilicientífica, quando
tação neurocognititive a oportunidava e funcional nos
de de começar no
diferentes ciclos de
mundo da pesquisa.
vida, alicerçados nas
E essa paixão foi se
neurociências.
cronificando em um
O corpo docente
amor intenso e duconta com uma lista
radouro pelo tema.
robusta de especiaNa medida em que
listas, mestres e doucomecei a acompatores nos temas que
nhar pacientes com
circundam todo o
doenças cerebrais,
O coordenador do curso de Medicina da Universidade de
conhecimento desse Fortaleza
também pude comserá um dos docentes convidados na Especialização em
campo de atuação.
preender como cuiNeurociências e Reabilitação (Foto: Ares Soares)
Dentre os grandes
dar do cérebro pode
nomes convidados, está o pesquisador Edu- fazer diferença na vida das pessoas. E então
ardo Jucá, médico neurocirurgião do Hospital abracei essa missão por toda a vida.
Infantil Albert Sabin e coordenador do curso
Entrevista Nota 10 – Em seu canal no
de Medicina da Universidade de Fortaleza.
YouTube “Conexão Neural, com Eduardo
Graduado pela Universidade de São Paulo Jucá”, você tem publicado diversos vídeos
(USP), Eduardo fez residência médica em didáticos sobre neurociência, tendo mais
neurocirurgia no Hospital das Clínicas da recentemente começado uma nova fase de
USP e doutorado em Clínica Cirúrgica pela produção. Qual foi sua motivação para entrar
mesma instituição. Possui especialização em no mundo digital e disponibilizar esse tipo de
Neurocirurgia pela Universidade Paris V e conteúdo ao público geral?
Clinical Fellowship pelo Hospital Necker,
Eduardo Jucá – A docência e o ensino da
ambas na França. Ainda recebeu o título de neurociência também são grandes paixões.
Especialista em Neurocirurgia pela Sociedade Despertar o interesse dos jovens por este tema
Brasileira de Neurocirurgia (SBN), da qual tão fundamental para a compreensão da vida
tornou-se membro titular.
e do mundo é muito estimulante.
Com ampla experiência na área de neuroA ideia do canal começou pouco depois
ciências, o professor admite ter um “intenso da pandemia, quando senti a necessidade de
amor” pelo funcionamento do sistema nervo- deixar as aulas disponíveis aos estudantes
so humano. Declaração que se confirma em para que pudéssemos ter mais tempo na sala
seus diversos trabalhos científicos publicados de aula para discussões e metodologias ativas.
em revistas médicas – sendo a maioria em A resposta, entretanto, foi tão surpreendente
periódicos internacionais – e capítulos de li- com adesão de pessoas de todas as partes do
vros, além da tradução para português da obra País que reconheci no canal um instrumento
Cranial Anatomy and Surgical Approaches, de para difundir a neurociência e seu impacto na
nossa vida. Acho que tem sido uma contribuiAlbert L. Rhoton.
Jucá também é membro titular da Aca- ção relevante e a audiência tem nos motivado
demia Brasileira de Neurocirurgia (ABNc), bastante.
membro estrangeiro da Sociedade Europeia
Entrevista Nota 10 – Lembro que em
de Neurocirurgia Pediátrica e membro ativo 2018 você participou da cirurgia de separada International Society for Pediatric Neuro- ção craniana das gêmeas Maria Ysabelle e
surgery. Na Entrevista Nota 10 desta semana, Maria Ysadora Freitas, um feito emocionante
ele compartilha sua trajetória profissional, e pioneiro no Brasil, que chegou a ganhar
a atuação em seu canal educativo Conexão visibilidade nacional. Como foi fazer parte
Neural e o que esperar da especialização na desse procedimento?
Pós-Unifor.
Eduardo Jucá – Foi uma verdadeira
Confira na íntegra a seguir.
corrente do bem que uniu o País e reuniu proEntrevista Nota 10 – Professor, você tem fissionais de Fortaleza, Ribeirão Preto (SP)
uma vasta e sólida carreira na área de neuro- e dos Estados Unidos. Um caso realmente
ciência. Em qual momento de sua trajetória desafiador, com quatro cirurgias ao longo
o interesse em “mexer” com a cabeça das do ano de 2018. Pela primeira vez, houve
pessoas se tornou uma vocação profissional? a separação com a sobrevivência das duas
Por que decidiu investir nessa especialidade crianças em caso de siamesas unidas pelo
médica?
crânio no Brasil.
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Dr. Albery Mariano

Terra Agreste

Mandacaru é alimento.
No sertão tem o bastante.
Na seca viva sustento,
Palma forte e verdejante.

Dr. Albery
Poeta cearense

Castigados pela seca,
Há miséria no sertão.
Só farinha e carne seca,
Rapadura é seu quinhão.

Vejo meu sertão, sem coqueiros,
Pântano seco e sombrio...
Com frondosos cajueiros
E, Acaraú com seu rio.

Vaqueiros, cabras da peste,
Matutos de pés no chão.
Retirantes do nordeste;

Saudade, só traz tristeza,
Do que se foi nesta vida.
Rezando com mais pureza,
À nossa Mãe Aparecida.

Nesta terra de Iracema,
Andorinhas fazem ninhos.
Alencar em seu poema,
Enaltece os passarinhos.

Suspiro, alivia a saudade,
Dos que ainda, lá estão.
Pensamento é liberdade;
Padre Cicero é a solução.

São Francisco é nosso santo,
Que defende a natureza.
Nos cobre com o seu manto,
Protege o humilde da pobreza.

Sítios com mulher rendeira,
Dependem de seu açude.
Árvore fraca, quebradeira;
Clima quente e solo rude.

Farfalhar das folhas secas,
Espinhos machucam a mão.
Alegria é chuva fresca,
Que cai, refrescando o chão.

Deus, autor de toda vida,
Não castigue o meu sertão.
Esta gente oprimida,
Implora só água e pão.

Ceara em Brasília
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Leituras IX

Uma História de Fé no Amanhã

Regina Stella (*)
A Névoa da madrugada não se dissipara ainda, e subindo
morros e encostas retardava a chegada do amanhã, cobrindo de
branco véu o bambuzal e o arvoredo. A vontade era de ficar ali,
junto à vidraça, quieta, participando da imobilidade da paisagem,
em volta, e usufruindo da placidez do instante.
Por entre a densa cerração se vislumbrava, apenas, a silhueta
das arvores perfiladas, hirtas, e na visão friorenta, a impressão era
de que a velha casa se tornara o único lugar de aconchego, na sala
a luz acesa, um cobertor jogado na poltrona, um livro entreaberto
sobre a mesa. Num relance, aquele era um instante impar para
ser vivido, e esquecido tudo do mundo.
Um vulto de mulher, lá fora, por entre o mangueiral, se esgueirando, acordou a tranquilidade, e àquela hora, em madrugadora
atividade. Recomeçava a vida sua ciranda, e ali se evidenciava,
no vaivém da figura miúda, para lá e para cá, tirando do varal as
roupas que pendurara na véspera, por certo ainda frias de orvalho,
mas que a pressa em ganhar tempo não lhe dava vez para esperar.
Decidira, pequenina e tinhosa, naquele vale onde morava,
muitos quilômetros da cidade mais próxima, pleitear uma vaga
na Escola para os filhos pequeninos, e, conseguindo, resolvera
enfrentar todos os percalços contanto que as crianças pudessem
estudar, “o bem de maior valor” ela dizia, que poderia lhes dar.
Assim de malas e bagagem, se mudava, toda segunda-feira, para
um pequeno quarto, no vilarejo, alugado a duras penas, para os
meninos frequentarem a Escola, e voltava toda sexta feira, cumprindo árdua peregrinação! Só Deus sabe o que lhe vai custar
aquela procissão de necessidade, toda semana, indo e vindo, ao
sol, à chuva, esperando pacientemente o ônibus na beira da estrada
com toda aquela tralha.
Quem sabe os anseios secretos de uma mãe? Na ilusão de
que possam os filhos, mais tarde, transformar-se em doutor, em
médico, em jornalista, diferente da profissão do pai, vaqueiro, de
pé no chão, analfabeto. Todo sacrifício tem sentido!
Ao vê-la em grande atividade, me dei conta de que por esse
gigantesco continente, centenas, milhares de cenas iguais a essa
estão se repetindo, nas choupanas de palha, em casebres de pau
- a - pique, no Nordeste, no Amazonas, no Centro – Oeste, num
desejo insopitável de buscar oportunidade e garantir um futuro
promissor ao filho que nasceu desassistido, despojado, em franca
desvalia! E percebi a desigualdade que palmilha os caminhos
deste rincão, a tantos aquinhoando a sorte de bens e de favores,
enquanto a outros, madrasta, lhes impede um passo à frente!
La vão os três, em fila indiana, atravessando a pinguela. Ela
se equilibrando com duas sacolas às mãos e eles, pequeninos,
de mochila às costas, compenetrados, mas sem entender a causa
do sacrifício, que era bem melhor ficar descalço, na roça o dia
inteiro, subir no pé de manga e trepar na goiabeira! Vai ali uma
procissão de necessidades e de desejos insatisfeitos, um retrato
do Brasil, carente e abandonado.
Num lapso de tempo, questão de segundos, a visão dantesca
de milhares de bicicletas me surgiu ao pensamento, cruzando
ali, o vale, e amontoadas, milhões de mochilas e guarda- chuvas,
e filtros e carros-fantasma e filtros e carros-fantasma, e toda a
corrupção que campeia por esse imenso território.
A impunidade gargalhou aos meus ouvidos, e quase cheguei a
duvidar da validade daquele sacrifício, imposto às duas crianças tão
cheias de confiança e fé, puras de coração. Era um contraste acentuado em demasia, a cena dos três, pobremente vestidos, seguindo
pela vereda, a caminho da humilde escola, perdida num vilarejo.
Nesse exato instante, desfazendo a bruma, o sol por entre as
nuvens clareou a paisagem, e esplendoroso se mostrou, dando
transparência ao bambuzal, farfalhante, ao verde da densa vegetação e às montanhas que cercam o vale. Luminoso, um novo
dia tinha seu começo. Uma nova esperança também precisava
acender no coração! Desfiz as névoas da descrença, e aceitei a
luz, que de leve se infiltrava...
(*)Regina Stella (Fortaleza) jornalista, escritora, poetisa, ex
diretora da Casa do Ceará em Brasília.
Publicado na Ed. 344 - Novembro de 2021
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Complexo do Pecém apresentou HUB
de Hidrogénio Verde nos Estados Unidos

Um dos eventos mais importantes do mundo sobre
Hidrogênio, o Hydrogen Americas Summit 2022,
um dos eventos que reuniu
autoridades, investidores e
grandes players globais entre
os dias 10 e 11 de outubro,
em Washington, capital do
Estados Unidos, contou com
a presença confirmada do
Complexo do Pecém (CIPP
S.A.), que esteve com um
estande e alguns de seus executivos nos dois dias de feira.
Única empresa brasileira
com estande no evento, o
Complexo do Pecém levou ao Hydrogen Americas
Summit 2022 a diretora
executiva comercial, Duna
Uribe, e o diretor executivo de Engenharia, Fábio
Abreu, que apresentarão
ao mercado internacional o
HUB de Hidrogênio Verde.
A iniciativa tem atraído diversas empresas interessadas
em instalar no Pecém, mais
especificamente na área da
Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) do Estado do Ceará, plantas para
a produção e distribuição deste que é considerado o

combustível do futuro.
Até o momento, o HUB de Hidrogênio Verde do
Pecém já conta com 22 Memorandos de Entendimento
(MoU) assinados, todos com
o objetivo de produzir e exportar o Hidrogênio Verde.
Dois desses Memorandos
já evoluíram para pré-contratos, sendo o último deles
assinado com a multinacional norte-americana AES,
em setembro deste ano. O
acordo prevê a instalação
de uma planta de produção
e comercialização de H2V
e derivados na ZPE Ceará.
Em junho deste ano, o
Complexo do Pecém já havia assinado um pré-contrato com a multinacional australiana Fortescue
Metals Group, líder global
na indústria de minério de
ferro. As datas para o início
dos trabalhos de instalação
são variadas, mas o Pecém
projeta iniciar a produção
do Hidrogênio Verde em
2025, atingindo o volume de 1,3 milhão de toneladas
em 2030.

Ricardo Cavalcante apresentou Hub do Hidrogênio Verde e
Observatório da Indústria a integrantes da CDL Jovem
O Presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, apresentou as oportunidades do Hidrogênio Verde e
as funcionalidades do Observatório da Indústria, durante
almoço voltado aos integrantes
da CDL Jovem Fortaleza. O
evento contou com a presença
de Roberto Leite Júnior, Presidente da CDL Jovem.
“Estes dois assuntos têm
tudo a ver com vocês jovens.
O H2V é uma transformação
energética que vem acontecendo no mundo e está acelerada,
por conta da crise energética
que a Europa passa. Já o Observatório da Indústria é ferramenta única para quem deseja
competir com estratégia e de
forma inovadora”, declarou
Ricardo Cavalcante.
No primeiro momento, o
Presidente da FIEC compartilhou as ações voltadas para a
nova matriz energética mundial, o Hidrogênio Verde,
e as ações que a FIEC e parceiros vêm desenvolvendo

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

no Ceará para descarbonizar o planeta e gerar emprego
e renda no Ceará. “ São mais de
20 bilhões de dólares em investimentos privados no nosso estado que vão modificar a realidade
daqui e vocês podem e devem
contribuir com isso”, disse.
Após, Ricardo Cavalcante
apresentou os dados do Observatório da Indústrias, um
dos maiores centros de dados
do país, que vem atuando de
forma inovadora para o crescimento industrial, institucional
e governamental, através de
inteligência artificial.
Roberto Leite Júnior, agradeceu a presença de Ricardo Cavalcante no encontro de associados
e lembrou da importância das
ações da FIEC. “Ficamos muito
felizes com a presença do Presidente Ricardo e o compartilhamento do que vem acontecendo
de transformador. Nós da CDL
Jovem devemos nos atentar para
essas novidades para que possamos aproveitar também
as oportunidades que surgem”, completou.
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Leituras X
Humor Negro
e Branco Humor
CARÍCIAS DE DEUS
Difícil resumir aquelas rápidas alegrias que temos
durante a vida.
Alegrias fugazes a que muitas vezes não damos
a devida importância… Chamo a esses momentos
de “Carícias de Deus”.
Não são frutos do acaso, são carícias que Deus
nos faz, mesmo sabendo que quase sempre os atribuímos à sorte.
SÃO CARÍCIAS DE DEUS
*Carinho inesperado de filho.
*Dinheiro esquecido na roupa.
*Cheiro de comida antes de abrir a porta de casa.
*Sono que vem quando se precisa.
*Uma solução que surge de repente.
*Alguém elogiando você, sem saber que você
escuta.
*Alguém elogiando seu filho.
*A febre que baixa.
*Um guichê sem fila.
*Vaga na porta.
*Um voo tranquilo.
*Passarinhos cantando ao alvorecer.
*Quando nasce o que plantamos.
*A brisa do mar.
*Quando o pai chega.
*Quando a dor passa.
*Quando rola um beijo.
*Quando assinam o contrato.
*Quando o abraço aperta.
*Quando o amor floresce no outono/inverno da
vida.
*Quando o amigo se cura.
*Quando a foto sai boa.
*Quando a mesa é posta para o almoço de família
no domingo.
*Quando o depósito entra.
*Quando dá praia.
*Quando alguém especial liga.
*Quando o livro é bom.
*Quando a companhia é boa.
*Quando sobra grana.
*Quando o bebê ri.
*Quando falam o seu nome com carinho.
*Quando a poltrona é na janela.
*Quando chega a primavera.
*Quando o médico diz: “Foi só um susto”.
*Quando o sol se põe.
*Quando o pão está quentinho.
*Quando é música suave.
*Quando alguém querido passa a mão nos seus
cabelos.
*Quando você achava que era tarde, mas descobre
que ainda dá tempo!
Procurem as pequenas felicidades. Elas existem
todos os dias.
São “Carícias de Deus”!
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Culinária

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília

Bar dos Cunhados – Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia) Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Bezerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel. 61 32747805

do Amaral – Garçom – (Guaraciaba) Jovelino Raimundo da Silva
Garçom – (Viçosa) Lúciano Mendes Rodrigues Barman – (Viçosa)
Luiz Arruda Pereira – Garçom –( Viçosa) Maria Eliene do Nascimento – Caixa – (Sobra) Raimundo Nonato Pereira de Paulo - auxiliar de cozinha – (Viçosa)

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

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).

Bartolomeu – SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul
- 70257-180 Tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre:
Wellington (IPU), Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinheiros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela
Cruz) e Wellington Manoel Facundo Oliveira (Boa Viagem).

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

Beirute Sul – Proprietário Francisco Marinho (Ipu) - SCLS
109 Bloco”A” Loja 2/4 – Asa Sul CLS 211 Bloco C Loja 17
- CEP 70.272.530 Reservas 3363-3062 e 3245-3463 Gerente
Edison Carlos Vidal (Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes (Quixadá)

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

Beirute Norte – Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense,
Brasília)
Coco Bambu – Excluído da relação por estúpida solicitação
dos donos, em Brasília. Seja feita suas vontades.
Baby Beef Rubaiyat – Brasília Maitres: José Itamar Ferreira
Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara) e Manoel Adilson Rodrigues
(Jijoca), Garçons: Luís Neto Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapina), bar-men: Doniseti Ferreira
Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Recepcionista Viviane Bezerra
da Silva (Ipueiras). SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel. 61. 3443.5000
Dom Francisco – SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224-1634 /
3226-1816 Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre: Valdemir
Alves Souza (Sobral); garçom: Evandro Magalhães (Santa Quitéria) Dom Francisco ASBAC SCES Trecho 02, Tel:
3226-005/3224-8429/3223-5679. Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Independência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisimar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco Ricardo Ferreira Gomes
(Nova Russas); Garçom: Moisés Geremias Araújo (Granja).
Dona Graça Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará) casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270 Feitiço
Mineiro Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo César Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto
(Tamboril). João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e
Leonardo Biano, filha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306
Bloco B Lojas 03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole – Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto
(Tauá) QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 33683337
Fred Restaurante – Endereço: CLS 405 Loja 10, BL B - Asa
Sul. Telefone: 61 34431450, Email: fredrestaurante@gmail.
com Ailton de Sousa de Brito - serviço gerais- (Viçosa )Antônio Francisco Santos de Morais - auxiliar de cozinha – (Viçosa) Danillo Gomes Ramos - Serviços gerais – (Ibiapina) Deusdete Barbosa de Sousa – cozinheiro –( Ipu) Edilson Ferreira do
Santos – Cozinheiro – (Viçosa_) Eudes Sales do Nascimento
Auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco das Chagas Arruda
Pereira – (Auxiliar de cozinha – (Viçosa+)Francisco Mendes
Rodrigues - auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco Ribeiro

Libanus – Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco
“C”,loja 36 – Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping
- Rua 14 Norte, 135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 3382- 0444
Moqueca do Chefe – 404 Norte, Bloco B, Loja 2 - 3201-5204.
Dono e Maitre – Francisco Holanda (Cascavel) Garçonete Maria
Pereira (Beberibe)
Moranguim – Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó) SHIN
QI2, Área Especial, Quiosque 14 - Lago Norte/2194-7641 Em
frente a loja do Pão de Açúcar.
New Koto – (comida japonesa) SQS 212 loja 20 - 3346 9668 Garçons: Francisco Olavo Aprígio, Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de Guaraciaba do Norte, José
Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José Aurélio (Sobral), sushiman
João Carlos Nascimento e o ajudante dele, Eridam Lopes e o ajudante de cozinha Francisco Alan, todos de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol – Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005 - Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj,
A Lt 60 – 9627 6430 Planaltina 73.300-000
Praliné – SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510
– 3443 7490, 3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús),
José Osmar Gabalia (Sobral) - Caixa: Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte – Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia
(Toinha) Celeste Jorge Mesquita (Santa Quitéria) 409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel. 3271 8722
Restaurante Central – Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral);
Churrasqueiro e especialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de
Confecções de Planaltina-DF - 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino – Dono: Francisco Valdenir Machado
Elias (Independência); Gerente Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área
Especial S/N - Mercado do Núcleo Bandeirante boxes 13/15/17
71710-350 / 98147-0585 3021-4577
Santana – Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Messias Lima da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte
– 72110 035 Tel. 3563-4674
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Menina Benigna: primeira Beata do Ceará e símbolo contra a violência à mulher

A adolescente de 13 anos, símbolo da luta contra o
feminicídio no Estado do Ceará, será beatificada em cerimônia presidida pelo representante do Papa Francisco, o
cardeal brasileiro Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.
A celebração na cidade de Crato se realizar nesta segunda-feira, 24 de outubro, dia do martírio de Benigna Cardoso
da Silva em 1941.
Cerca de 60 mil pessoas são esperadas para beatificação da Menina Benigna
O Papa Francisco
será representado na
beatificação da mártir
Benigna Cardoso da
Silva no Brasil pelo
cardeal Leonardo
Steiner, arcebispo de
Manaus. A cerimônia
se realiza no Parque
de Exposição Pedro
Felício Cavalcanti na cidade de Crato, no Ceará, nesta segunda-feira, 24 de outubro, dia do martírio da adolescente de
apenas 13 anos no ano de 1941. Danilo Sobreira, coordenador
de Pastoral da Paróquia Senhora Sant’Ana de Santana do Cariri, cidade natal da mártir, conta um pouco sobre a história da
futura Beata brasileira que nasceu em 15 de outubro de 1928,
ficou órfã de pai e mãe muito cedo, foi adotada com os irmãos
e criada até os 13 anos, idade do seu martírio:
“Benigna, em vida, foi vista como uma pessoa santa.
Era muito dedicada aos estudos - era a primeira da classe,
caridosa, amante da natureza e dos animais, extremamente
religiosa, com assídua participação na Eucaristia aos domingos. Recebeu de presente uma bíblia do pároco na época que
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virou livro de cabeceira: ela lia as histórias e trazia para a
sua vida como reflexão, transmitindo aos amigos e sendo até
catequista por ensinar a Palavra de Deus. E também nutria
devoção especial a Nossa Senhora do Carmo a quem sempre
invocava para a livrar do inferno. Aos 12 anos, começou a
ser assediada por um rapaz chamado Raimundo Raul Alves Ribeiro que sempre rejeitou. Após várias tentativas de
aproximação, ele armou uma emboscada por volta das 16h
de 24 de outubro de 1941 após chegar da escola e quando
ia buscar água próxima de casa: ele a abordou sexualmente.
Ela rejeitou por ver no ato uma ofensa a Deus e, em consequência, ele a golpeou várias vezes com facão, tirando a
sua vida. Desde então, ela é invocada como mártir, heroína
da castidade, mártir da pureza.”
A devoção à Menina Benigna
Espontaneamente - e por muitas décadas - as
pessoas iam até o
local onde ela foi
assassinada para
rezar e pedir a sua
intercessão, acender velas e colocar
flores. O local do A imagem oficial da primeira Beata do Ceará, a Mártir Benigna
martírio foi marcado na época com uma cruz fincada no
chão, que depois se tornou um monumento. Em 2004, um
grupo de leigos provenientes de Natal-RN decidiram, então, celebrar uma missa na data e no local do martírio em
Santana do Cariri. Mas, como o local é de difícil acesso e
de propriedade privada, o povo construiu próximo dali uma
capela, construída de pedra cariri, em 2005.
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A partir daí as romarias começaram a ser promovidas,
cresceram e ganharam mais importância quando a Igreja
assumiu a causa em 2013, tendo início o processo diocesano para a beatificação. Já em 2019, o público estimado
na romaria chegou a 30 mil pessoas. Para 2022, então, a
cidade espera receber - sobretudo pela cerimônia de beatificação - cerca de 60 mil pessoas.
Complexo de Benigna ficará pronto em 2023
Para os próximos
anos, então, a região do Cariri espera
melhor receber os
devotos da mártir
com o “Complexo
de Benigna” que já
está com 35% dos
trabalhos concluídos e fica próximo à capelinha do martírio
que existe até hoje. A previsão de entrega da obra está prevista
para agosto de 2023. O local vai contar com uma estátua da
futura Beata de mais de 20 metros e um espaço para oração
que será chamado de Santuário de Benigna, como explica
Ypsilon Felix, secretário de Cultura de Santana do Cariri-CE:
“Fruto de uma parceria entre governo do Estado e do
Município, com acompanhamento da Paróquia Sant’Ana,
aqui da diocese de Crato, está sendo construído um lindo
complexo turístico religioso que contará com uma grande
estátua da primeira Beata do Ceará, com infra-estrutura de
acolhimento para os romeiros da Mártir Benigna Cardoso.
São mais de 48 mil metros quadrados de área, com capacidade para abrigar mais de 100 mil romeiros, com áreas
para estacionamento, ambulantes e grandes celebrações.”
Andressa Collet - Vatican News
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