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Casa do Ceará lembra seus 58 anos de Fundação com doações de
Regiton Queiroz, Bombeiros do DF, Iate Clube, Vara de Execuções Penais
e 3ª Dose de vacinação na Pousada. Leia mais na pág. 04

Doação realizada pela
Academia do Corpo de Bombeiros.

Doação realizada pelo Iate Clube de Brasília,
Carlos Euler, José Sampaio,Marli Rodrigues,
João Rodrigues e Antônia Guimarães
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Juiz Vara de Execuções Penais de
Brasília, Gilmar Tadeu Soriano

Aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 Charmene
de Alcântara e Luiza Vilela.

Terceira dose da vacina contra Covid-19 –
Idoso Paulo Fernandes.

Mineiro surpreende a Casa do Ceará em Brasília
Regiton Queiroz fez doação de R$ 10 mil
No último dia 22 de setembro a Superintendente da Casa do Ceará em Brasília,
Antônia Guimarães recebeu a visita do senhor Regiton Queiroz Menezes que trouxe
uma doação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as obras assistenciais da Entidade.
Ele disse que a doação estava sendo feita de coração por conhecer e acreditar no trabalho da Casa do Ceará em prol das pessoas carentes. Regiton é natural de Uberaba-MG,
casado com a piauiense Maria Selma Militão e pai de dois filhos Regiton Luiz e Mateus
Antônio.
A doação veio em boa hora, pois devido a pandemia a Casa do Ceará entidade
teve suas receitas reduzidas em torno de 40%, mantendo o atendimento aos Idosos da
Pousada e 30% dos seus serviços.
O presidente da Casa do Ceará, Sr. José Sampaio de Lacerda Junior, assinalou que
a atitude do mineiro Regiton Queiroz Menezes deveria ser seguida pelos que conhecem o trabalho assistencial da Casa, presente há 58 anos em Brasília, sendo a maior
instituição do Ceará fora de suas fronteiras. “Agradecendo a esse mineiro que tem o
espirito de solidariedade do cearense, fazemos apelo aos próprios cearenses de Brasília
em especialmente aos do nosso Ceará, que são referencias por serem vencedores em
suas atividades, para que abram o coração e estendam a mão para manter a Casa do
Ceará em Brasília,” disse.
O diretor de Administração e Finanças da Casa, Vicente Magalhães (Aurora), informou que conheceu o sr. Regiton Queiroz Menezes no salão do barbeiro Jovino,
baiano de boa cepa, usuário dos serviços odontológicos da Casa e fazedor de amigos.
Mateus Antônio, Fernanda Reis Menezes,
“O Regiton me foi apresentado e conversamos bastante inclusive sobre a Casa e sobre
Maria Selma e Regiton Queiroz
o dr Jezer com o qual tem relação de família. A surpresa ficou por conta da doação
que nos fez e que será muito empregada na Pousada dos Idosos, bem como na recuperação de banheiros que servem a Odontoclinica e ao Espaço
Estênio Campelo”,

Casa do Ceará comemorou o dia do Idoso com os 18 residentes da Pousada que receberam a 3a dose

Visita da Acadêmia do
Corpo de Bombeiros do DF

Roda de violão

Wirgna Tanaka, Francisco
Luciano e Ilma Baima.

Coral Coordenado Pela funcionário
Eloísa Marques.

Passeio na viatura do Corpo de
Bombeiros

Idosa Tereza Florentino
no karaokê

Deputada Paula Belmonte destinou emenda parlamentar de R$200 mil para a Casa do Ceará. Leia mais na pág. 20
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Espaço Luciano Barreira
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Estão criando o Nordestão. A velha malha
regional, em vigor há mais de cem anos está
sendo liquidada por políticos de outras regiões,
diante da inação dos políticos regionais.
Um pouco disso, começou quando o MDB do
Rio Grande do Norte tomou conta do DNOCS
e promoveu muitas bandalheiras, corrupção e
canibalização do DNOCS.
Ampliou-se com a criação da CODEVASF
onde a voracidade de políticos bahianos e mineiros, mal intencionados, colocaram fora da jaula
os demais políticos nordestinos,
Acentou-se com a transposição do Rio
São Francisco, uma aspiração legítima dos
sem água, mas que serviu para enriquecer
muitos políticos bahianos, mineiros e pernambucanos.
Com o DNOCS, a CODEVASF e a
CHESF nas mãos, passaram a ficar de olho
no BNB (por causa do fundo constitucional)
e na SUDENE.
Muitas investidas foram feitas.
Na calada da noite, com os políticos nordestinos dormindo na mamata, aprovaram a expansão
da zona do Polígono da Seca, incorporando municípios de Minas Gerais. Dezenas entraram na zona
e desfiguraram a Zona.
O mesmo aconteceu com o BNB, para o qual
foram nomeados dois corruptos de carteirinha do
Centrão, sendo que um deles durou um dia no
cargo.
O fundo constitucional administrado pelo BNB
igualmente foi apanhado e colocado com seus R$
30 bilhões na cesta no Centrão.
Tchau, Nordeste.
Inácio de Almeida (Baturité) Diretor.
Expediente
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No desfile de abertura
A bandeira nordestina
Toda feita de retalhos
Pelas mãos de Severina
Eu ví lá do camarote
O bode era o mascote
E a tocha uma lamparina
Quem carregou a bandeira
Foi Ritinha de Zé Bento
Já a pira foi acesa
Por Toin de Livramento
Nosso atleta principal
E recordista mundial
Em hipismo de jumento
Antes das competições
Um lanche bem reforçado
Com buchada, cajuína
Rapadura e milho assado
Fava verde com galinha
Sarapatel com farinha
Angu com bode guisado
A prova de atletismo
Conhecida por carreira
De cem e duzentas léguas

Com barreira e sem barreira
Foi por dentro do cercado
Atravessando um roçado
Pelo meio das capoeira
Os saltos, lá no sertão
Eram provas de “pinote”
De cima de uma barreira
Num pedaço de caixote
O cabra de lá pulava
Num açude tibungava
Caindo feito um caçote
Levantamento de peso
Quem ganhou foi Bastião
Cinco sacos de Farinha
Três arrobas de algodão
Com esse peso todinho
Ele se ajudou sozinho
E se sagrou campeão
Fizeram de três batentes
Pódio pra premiação
Com uns ramos de onzehoras
Era a coroação
E numa latada de lona
Asa branca na sanfona
Completava a emoção

Rindo até amanhã
“Lula e seu motorista estavam
viajando pelo interior quando, de
repente, um jumento escapa de
uma fazenda e atravessa a estrada.
O motorista não consegue desviar
e acaba atropelando e matando o
animal.
Parados na estrada, Lula pede ao
motorista pra ir avisar ao fazendeiro
sobre o ocorrido. Meia hora se passa,
e o motorista volta, todo arranhado,
lambuzado de batom, com um cigarro
numa mão e uma garrafa de cachaça
na outra.
Lula pergunta:
- Onde é que ocê conseguiu essas
coisas? O motorista responde:
- A cachaça eu ganhei do
fazendeiro, o cigarro foi da esposa
dele. Quando já ia saindo, a filha deles
me levou pra um canto e fizemos
amor ardentemente”. Lula, espantado,
pergunta:
- O que foi que você disse a eles?
- Boa tarde, eu sou o motorista do
ex presidente Lula e acabei de matar
o jumento.”

Conversando com o Leitor
# Recebemos do Francisco Ivonildo, o Binóculo 237,
de setembro de 2021, com artigos de Dias da Silva,
Batista de Lima, Clauder Arcanjo, Jacob Fortes, Francilda Costa, Cosme Custodio, Januário Bezerra, poesia
de Francisco Carvalho “In memoriam”, de Maia Veiga
e trocas daqui e dali.
# Recebemos o binoculo 238 de outubro de 2021,
com artigos de Dias da Silva, Batista de Lima, Clauder Arcanjo, Jacob Fortes, Professor Holanda, Cosme
Custódio e Marcos Antônio Frota, poesia de Francisco
Carvalho e Trovas daqui e dali,
# O poeta Moreira de Acopiara nos contatando desde
o ABC Paulista, onde está radicado.
# Audiência Facebook 28 agosto/24 setembro 2021
Ações na página - 0, Visualizações da página - 320,
Alcance - 1081, Envolvimentos - 189, Vídeos - 197,
Curtidas - 32.
# Padre Tiago Gurgel que antes de ser padre e medico,
assumiu uma paróquia de São Paulo Capital e já lhe
contaram sobre outro padre de Acopiara, padre Mario
Serra, que fez nome em paróquia de São Paulo.
# O portal da Casa do Ceará em Brasília (www.
casadoceara.com.br) segue sua trajetória vitória tendo
alcançado no começo de outubro 460. 827 visitas,
apesar da crise que se abateu sobre os sites. De 6 mil
visitas anuais em 2019, ainda estamos com 4 mil visitas
mensais, muito abaixo das visitas nas redes sociais.
# Os nossos sites auxiliares sobre os 50 anos de
Brasília(www.Brasília50anosdeceara) e sobre os 50
anos da casa do Ceará (www.casadoceara50anos) tem

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

apresentado bons resultados. No final de setembro, o
dos 50 anos de Brasília estava com 166.580 visitas e
do dos 50 anos da Casa do Ceará com 63.351 visitas.
# Os nossos sites auxiliares são um centro de documentação sobre os 300 cearenses que de alguma
forma contribuíram para a consolidação de Brasília
como capital federal. Eles mostram tudo sobre a Casa
do Ceará, os fundadores, os diretores, os cearenses
pioneiros nos diversos segmentos da política, das letras, das artes, jornalismo, da medicina, da assistência
social, engenharia, economia, comercio, indústria e
agronegócio.
# No mês de agosto, nacionais de 15 países nos
visitaram. Estados Unidos, China, Portal, Alemanha
Finlândia, Islândia, Espanha, França, Japão, México,
Nicarua e Nepal. Em setembro, foram 20 incluindo
mais Canadá, Costa do Marfim, Republica Tcheca,
Rússia e Holanda.
# Fomos visitados por cearenses que passaram por
Changai, Ashbum, Los Angeles, Zengzhou, Lisboa,
Malhahausen, Dublim.
# Quanto aos brasileiros, em agosto foram pessoas
de 127 cidades, caindo para 86 em setembro incluindo:
Brasília, Novo Gama, Valparaíso, Planaltina, Águas
Claras, Rio de Janeiro, Fortaleza, Cidade Ocidental,
Luziânia, São Paulo, Manaus, Campo Grande, Santo
Antônio do Descoberto, Uberaba, Salvador, Goiânia,
João Pessoa, Teresina, Curitiba,m Santo André.
# Os dados são do Goolgle Analystics que acompanha o portal da Casa do Ceará, mundo afora.

Ceará em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

Djanira na Conferencia dos Idosos
Nos dias 30, 31/08 e 01/09/21
e ainda nos dias 29,30/09 e
01/10/21, na qualidade de Delegada da Sociedade Civil, a diretora de promoção social da Casa do
Ceará, Maria Djanira Gonçalves,
estará participando das etapas
Regional e Nacional, respectivamente, da 5a. Conferência dos
Direitos da Pessoa Idosa. Ambos
os eventos serão de forma virtual
e neles serão debatidas as políticas públicas prioritárias
voltadas para a pessoa idosa, propostas essas que foram
apresentadas, debatidas e selecionadas na 5a. Conferência
Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa, ocorrida em 18/06/21
da qual, também, Maria Djanira participou representando
a Casa do Ceará. Os eventos são de iniciativa do Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão vinculado a
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Diretos da
Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.

Cearense de Varjota no CNMP
Natural de Varjota (CE) e radicado na Paraíba, Antônio
Edílio Magalhães Teixeira ingressou nos quadros da Promotoria de Justiça do Estado do Maranhão, tendo atuado
em diversas comarcas. Em seguida, tornou-se procurador
da República em João Pessoa, onde também exerceu as
atribuições de procurador-chefe. Foi ainda procurador-chefe do Ministério Público da 5ª Região, de 2015 a 2016.
Desde então, segue lotado no estado da Paraíba.
— Minha ideia é trabalhar ouvindo, é trabalhar tentando enxergar o Ministério Público principalmente a partir
das críticas que são lançadas ao Ministério Público. Se
eu ficar olhando a minha instituição de dentro, eu não vou
conseguir me ver. A relatora da indicação, Daniella Ribeiro
(PP-PB), leu pergunta de internauta sobre como o CNMP
pode atuar na defesa da democracia.
Em resposta, Edílio Magalhães Teixeira afirmou que o
CNMP pode dar a sua contribuição ao destacar o respeito
às instituições e à política.
— Não há como viver sem política. A vida pública sem
política seria o retorno à barbárie — disse Edílio.
Fonte: Agência Senado
José Guimarães
Dezesseis anos atrás, o então assessor de José Guimarães foi flagrado no aeroporto com US$ 100 mil na cueca
A Justiça Federal encerrou o processo contra o
deputado petista José Guimarães por suspeita de envolvimento no caso em que um assessor foi flagrado no
aeroporto de Congonhas com dólares na cueca.
O juiz Danilo Fontenele Sampaio, da 11.ª Vara Federal do Ceará, reconheceu a prescrição do caso.
Dezesseis anos atrás, o então assessor José Adalberto
Vieira foi flagrado no aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, com R$ 209 mil em uma mala e US$ 100 mil na
cueca. Sete anos depois, o STJ considerou que o parlamentar não tinha responsabilidade no caso.

Ceará em Brasília

Mário Maia no CNJ
O Presidente Jair Bolsonaro
nomeou Mário Henrique Aguiar
Goulart Ribeiro Nunes Maia
para o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Ele vai ocupar a
vaga destinada aos indicados da
Câmara dos Deputados.
Antes de chegar ao Plenário, a
indicação passou pela Comissão
de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), que aprovou o nome
de Mário Henrique em dezembro do ano passado.
Formado em direito pelo Centro Universitário Farias
Brito, no Ceará, filho do ministro aposentado do STJ,
Napoleão Maia, o indicado exerceu cargos em comissão
no Tribunal de Justiça e na Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado do Ceará.
Nordeste e Ceará fora do BNB
O grande sonho dos pernambucanos é levar a sede
o BNB par o Recife, justificando porque a SUDENE já
está lá. O primeiro presidente do BNB, Raul Barbosa,
era cearense. De lá pra cá, não foram muitos escolhidos
na terra.

Vagas as Dioceses
Com a pandemia,o Vaticano está demorando muito para
nomear os novos bispos do Crato e do Iguatu.
O futebol: um grande negócio
Quem poderia imaginar que as transmissões da Copa
da UEFA e dos Campeões da Europa fossem transmitidas por uma televisão fechada, de baixíssima audiência!, É o que está acontecendo em 2021. Nem os canais
fechados dedicados ao esporte, com a ESPN e o Fox
Sports, conseguiram comprar os direitos de transmissão, A TV Globo não deu para a saída. As transmissões
foram compradas pela TNT, sem nenhuma tradição no
mercado, com o apoio do clube de apostas, controlada
pelo crime organizado. As transmissões continuam
inéditas e sem audiência.
BNB abre os cofres ao Centrão
O Banco do Nordeste é presidido por Romildo Carneiro
Rolim, funcionário de carreira da instituição e que ocupou
a presidência entre 2017 e 2018, nomeado pelo então presidente Michel Temer (MDB). Ele deixou o posto no início
da gestão Bolsonaro, em 2019, e voltou a ser nomeado em
junho de 2020, por indicação do PL.
Agora foi demitido acusado de favorece uma ONG, que
seria ligada ao PT, e que recebia 600 milhões par estimular
empréstimos do Credi Amigo.
Se sai uma ONG do PT vai entrar uma outra ONG do
Centrão e adjacenia, cobrando ainda mais. O novo presidente indicado pelo Centrão sera Ricardo Pitão Pinheiro.
Antes Valdemar Vosata Neto, dono do PL e cotista do
Centrão indicou um presidente, Alexandre Cabral, que
durou um dia, por causa de roubo na Casa da Moeda, no
Rio de Janeiro, onde fora diretor.

Ceará perde seu cardeal
O cardeal dom José Freire Falcão foi o primeiro e
único cardeal nascido no
Ceará e segundo arcebispo
de Brasília, ficando à frente
da Arquidiocese entre 1984 e
2004, quando se aposentou.
Fortaleza já teve um cardeal
a frente de sua arquidiocese, o gaúcho dom Aloísio Lorscheider, mas era gaúcho.
Sempre fiel ao lema episcopal, “In humilitate servire”
(Servir na humildade), dom Falcão ampliou o número de
padres e de paróquias do Distrito Federal.
O cardeal preparou a recepção ao papa em 1991, criou
a Casa do Clero e estimulou os movimentos eclesiais,
entre outras coisas. Participou, em 2005, dos funerais de
João Paulo II e do conclave que elegeu o papa Bento XVI.
Nasceu em 23 de outubro de 1925, na cidade de Ereré,
no interior do Ceará. Filho de um vendedor e de uma costureira, aos 9 anos, ele sentiu o chamado religioso. “Vi um
dos meus tios se tornando sacerdote. Quando ele voltou, foi
recebido com muita festa por todos do povoado onde nasci.
Daí em diante, eu senti essa vontade”, disse, em entrevista
ao Correio, em 2015, aos 90 anos.
Segundo Dom Falcão, antes de ficar grávida, a mãe
rezava a Santa Teresinha pedindo que o primeiro filho
fosse padre. Primogênito, entrou no Seminário da Prainha,
em Fortaleza, aos 14 anos, e, em 1949, foi ordenado. Em
1967, tornou-se bispo da diocese em que havia exercido o
sacerdócio por 20 anos: Limoeiro do Norte (CE). Em 1971,
acendeu a arcebispo de Teresina, no Piauí, permanecendo
até 1984, quando foi transferido para Brasília. Em 28 de
junho de 1988, foi elevado a cardeal, tendo participado,
em 2005, dos funerais de João Paulo II e do conclave que
elegeu o Papa Bento XVI.
Na entrevista que concedeu aos 90 anos, Dom Falcão
confessou: “Sou um homem realizado. Não preciso de
nada, pois tudo o que queria, Deus me deu”. Dom Falcão foi
o segundo arcebispo de Brasília, à frente da Arquidiocese
entre 1984 e 2004, quando se aposentou. Em 1991, ele
preparou a recepção do Papa João Paulo II, criou a Casa
do Clero e estimulou os movimentos eclesiais. O líder
religioso seguia o lema episcopal In humilitate servire, que
significa: servir na humildade, em tradução livre do italiano.
O corpo foi sepultado na Cripta da Catedral de Brasília,
no dia 29.09, das 8h às 14h, o local esteve aberto à visitação
do público. Dom Falcão foi o terceiro bispo a ser sepultado
no local, precedido de dom José Newton de Almeida Batista, primeiro arcebispo; e Dom Francisco de Paula Vitor,
que foi bispo auxiliar de Brasília.
Dom Falcão morreu em 26.09 Ele esteve internado, no
Hospital Santa Lúcia, da Asa Sul, desde 17 de setembro,
como medida preventiva após ser diagnosticado com
covid-19. Na madrugada de 24 de setembro, sofreu uma
piora no quadro respiratório e renal, e foi intubado. Ele
morreu devido às complicações provocadas pela infecção
do novo coronavírus. Em nota, a Arquidiocese de Brasília
lamentou a partida de Dom Falcão. “Sua ausência é sentida profundamente por toda a Arquidiocese de Brasília,
amigos e fiéis.”
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A diretoria da Casa do Ceará, que gida, especialmente no “lockdown”.
não festejou os 57 anos da Casa em Mantivemos apenas as clinicas
2020, por causa da explosão da pan- médica e odontológica funcionando
demia, decidiu marcar os 58 anos, com redução dos atendimentos e
anunciando as últimas manifestações a Pousada dos idosos, seguindo os
de solidariedade à Casa, como as protocolos de prevenção do Ministério
doações feitas pelo cidadão mineiro, da Saúde. Os idosos foram cercados
Regiton Queiroz, de R$ 10 mil, para de toda proteção. Graças a isso, não
as obras assistenciais, bem como as tivemos óbitos. Agradecemos a todos
doações de alimentos feitas pelo Cor- que nos ajudaram a superar as difipo de Bombeiros do DF
culdades enfrentadas,
(qual unidade, Antônia),
como a Fundação Itaú,
e pela Diretoria do Iate
os Governos Federal
Clube de Brasília e a doe do Distrito Federal,
ações de valores de R$ 25
bem como as doações
mil, Vara de Execuções
recebidas do Ministério Público do Distrito
Penais do DF, bem como
Federal e da Vara de
a aplicação da 3ª dose, de
Execuções Penais de
reforço, aos idosos que
Brasília e aos diversos
vivem na Pousada Chrisanto Moreira da Rocha,
doadores que prontamente nos socorreram
Apesar da gravidade da
pandemia, a Pousada não Regiton Queiroz passando as mão num momento difícil.
da superintendente da Casa,
Tivemos que susregistrou um só óbito enAntônia Guimarães, o cheque
tre seus internos, graças
pender os cursos de
no valor de R$ 10.000,00
aos cuidados dispensados
formação profissional e
pela Casa especialmente pela equipe o bazar, além de reduzir o quadro de
da diretoria de Assistência Social, que pessoal. Mas vencemos os desafios”,
tem à frente a sra. Djanira Gonçalves frisou.
(Aurora).
Na mesma oportunidade serão
Pretendíamos marcar os 58 anos homenageados os ex-presidentes
com o anuncio de um memorial com os José Jézer de Oliveira (Crato) (gestão
nomes dos cearenses mortos pela pan- 1999/2007) Fernando César Mesquidemia em Brasília e no Entorno, com o ta (gestão 2007/2011) (Fortaleza)
plantio de uma arvore com um marco e Osmar Alves de Melo (gestão
de reconhecimento ao “Cearense que 2011/2019) (Iguatu). Fernando César
plantou Brasília de verde”, como é Mesquita é o único sobrevivente do
chamado o engenheiro agrônomo, \ grupo de fundadores da Casa do Ceará
Francisco Ozanan Correia Coelho de liderados pelo deputado Crysantho
Alencar de Barbalha que por longo Moreira da Rocha, que antes, quando
tempo dirigiu o departamento de Ur- da Câmara dos Deputados ficava no
banização da Novacap, responsável Rio de Janeiro, ali fundaram a Casa
pela construção de 50 milhões de m2 do Ceará.
de gramados públicos e 50 milhões de
Também seriam homenageados o
m2 de gramados privados, plantação pioneiro de Brasília e presidente da
de 5 milhões de arvores sendo 500 Confraria dos Cearenses de Brasília,
mil frutíferas e implantação de mil Geraldo Vasconcelos, que bem de
jardins compondo com os 678 parques lançar seu livro de memorias, “Transda cidade; O projeto ficou para outro formando o Impossível em Possível”
e homenagear vários benfeitores da
momento.
A Casa está empenhada em ter uma Casa, como a sra. Dias Branco, o
referencia sobre o numero de cearenses reitor do UniCeub, Getúlio Américo
que faleceram em Brasília e Entorno Moreira Lopes, O empresário Igor
por casal da pandemia, promovendo Barroso, presidente do Conselho
pesquisa junto aos cartórios da capital. de Administração do grupo Edson
Quando o levantamento for concluído, Queiroz, de Fortaleza, e o empresário
a Casa providenciará uma urna a ser Francisco Hubner Carneiro, presidencolocada ao lado da árvore, com os te do grupo Só Reparos, de Brasília e
do Marcony Vinicius Ferreira, bispo
nomes das vítimas da pandemia
A pandemia foi de uma gravidade Auxiliar de Brasília e o comendador
desmedida, disse o presidente da Casa, Francisco Albery Mariano. Essas
José Sampaio de Lacerda Junior, res- homenagens ficarão para 2022, as
saltando que a Casa foi duramente atin- vésperas do 60 anos da Casa do Ceará,
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* C O N S U LT E R EG U L A M E N TO N O S I T E

Casa do Ceará lembra seus 58 anos
de fundação com doações de Regiton
Queiroz, Bombeiros do DF, Iate Clube,
Vara de Execuções Penais e 3ª Dose
de vacinação na Pousada
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M. Dias Branco apresenta
o seu novo posicionamento
e identidade organizacional
Com quase
sete décadas de
existência, a M.
Dias Branco, que
nasceu de um sonho, se tornou a
líder nacional em
massas e biscoitos. Hoje, lançamos o nosso novo
posicionamento e
identidade organizacional. Sonhar,
realizar, crescer é
o nosso novo posicionamento que
apresentamos, honrando nosso passado, conectando-nos com o presente e comunicando o que desejamos
para o futuro.
Investindo em startups por meio
do programa Germinar, a Companhia foi fundada de maneira
muito similar quando Manuel Dias
Branco abriu a Padaria Imperial,
em Fortaleza. Crescemos e estamos
posicionados como uma das maiores

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

indústrias de alimentos do País,
com 14 indústrias e complexos
industriais distribuídos pelo Brasil,
empregando quase 17 mil pessoas.
Com um evento on-line realizado para todos os colaboradores
das cinco regiões do País, mostramos a intenção de manter acesa a
nossa capacidade de sonhar e de
realizar sonhos. Além do desejo de
crescer continuamente de forma
sustentável.

Expandimos as fronteiras do
conhecimento e conquistamos nota
máxima na avaliação do MEC.

Vitarella conquista o prêmio
Top of Mind Salvador
Consumidor soteropolitano reconhece o
produto como o número
1 na categoria Cracker
Quando se fala em
Cream Cracker, se lembra de Vitarella em Salvador. A marca líder
em vendas de massas e
biscoitos no País conquistou 28,7% de recordação na categoria
Cracker, ganhando o prêmio Top of
Mind Salvador.
Vitarella é líder em vendas de
biscoitos no Brasil, com 8,9 p.p
em share volume, de acordo com a
Nielsen. Além disso, no segmento
de cracker, Vitarella lidera com
31,4 p.p de share volume na Bahia,
também levando em consideração
o acumulado Jan-Dez20. Um dos
destaques é o Cracker Vitarella Tradicional, com o diferencial do sabor
amanteigado e as sete camadas que
derretem na boca.
Na 26ª edição, o Prêmio Top of
Mind Salvador é a maior premiação de marcas do mercado, com
50 categorias que identificam as
preferências dos consumidores
soteropolitanos. A pesquisa de opi-

nião, promovida há 25 anos pela
MKTConsult, identifica as marcas
líderes, portanto, em primeiro lugar
na mente dos consumidores. No
total, ocorreram 877 entrevistas.
“Vitarella segue investindo nos
diferenciais de seus produtos e na
qualidade do seu portfólio, próxima
do consumidor a partir de campanhas e ações no PDV e lançando
novidades, como os biscoitos Cracker Tostadinha e Cracker Gergelim. Estamos muito satisfeitos por
sermos reconhecidos mais uma vez
pelo Prêmio Top of Mind Salvador e,
principalmente, pela forte lembrança
de marca e presença constante nos
lares das famílias soteropolitanas”,
afirma Luiza Medeiros, nossa gerente de produto de Vitarella.
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Leituras I
Na Chapada do Araripe, já se
plantam café e oliveira
Egídio Serpa (*)
No solo fértil da Chapada do Araripe, onde o Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva do
Agronegócio da Sedet, pretende implementar o Programa Ceará Grãos para produzir milho, soja e sorgo
e tornar a agricultura cearense autossuficiente nesses
insumos, essenciais à sua pecuária e à sua avicultura
– já se plantam café e oliveira. Acredite, que é vero.
Imaginem o Ceará produzindo azeite de oliva
como a Grécia, Espanha, Portugal, Itália e Israel. Isso
será possível, assim como será possível, igualmente,
produzir café de alta qualidade naquela região do Sul
do Ceará.
Neste momento, há 3.500 pés de oliveiras cultivados
em sequeiro (só com água da chuva) na Chapada do
Araripe, e uma pequena área plantada de café. São
projetos-piloto que, de acordo com os técnicos, “estão
indo muito bem e têm tudo para dar certo”.
O clima e o solo do Araripe são propícios às duas
culturas – lá, a temperatura varia de 15 a 25 graus e a
pluviometria anual é, em média, de 1.200 milímetros.
Secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará,
o agrônomo Sílvio Carlos está otimista em relação ao
Ceará Grãos. Ele diz:
“O Governo do Estado Ceará e o Ministério da
Agricultura deram-se as mãos para uma ação de estímulo à produção de grãos no Ceará. Para isso, novas
fronteiras agrícolas, propícias ao cultivo de grãos, estão
sendo avaliadas.
“Regiões com a Serra da Ibiapaba, o Sertão de
Crateús, a Chapada do Apodi e, agora, o Cariri e sua
Chapada do Araripe tornam-se boas opções para a
execução desse projeto, que está integrado também
às indústrias de sementes, à Associação Cearense de
Avicultura (Aceav).
“Alegra-nos muito a posição do BNB, que acredita
no grande potencial agrícola do Estado e está inclinado
a emprestar seu apoio ao Programa Ceará Grãos, cujo
objetivo é o de promover uma radical transformação
no agropecuária cearense, tornando-a autossuficiente
na produção de grãos que entram na composição das
rações que alimentam o rebanho leiteiro e o plantel da
avicultura, gerando mais empregos e mais renda no
interior do Ceará.”
Sílvio Carlos Ribeiro prossegue:
“Segunda-feira, visitamos a Chapada do Araripe
e vimos o grande potencial da região para produzir
soja, milho, milheto e sorgo. Além disso, a pecuária
já tem grandes investimentos naquela região que
também demonstra inovações como projetos com
oliveiras e café.
“A Sedet desenvolve um programa de incentivo a
novas culturas no Estado e, além de grãos, pretende
também cultivar Cacau, Pitaya e Mirtilo. Estamos
implantando no Cariri o Centro de Tecnologias em
Cultivo Protegido para estimular a região a produzir
flores e hortaliças seguindo o exemplo de sucesso da
região da Ibiapaba.”
Resumindo, o futuro próximo da agricultura cearense é promissor.
(*) Escrito por Egídio Serpa, egidio.serpa@svm.
com.br
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Governo do Ceará critica decisão da
Ford de não vender a marca Troller
teve entusiasmado com a
Em nota divulgada em
finalização comercial até
10.08, a Secretaria do Dejulho, quando o processo se
senvolvimento Econômico e
afunilou com três possíveis
Trabalho do Estado do Ceará
compradores e a Ford disse
criticou a decisão da Ford de
estar sendo atendida, do
encerrar a produção do jipe
ponto de vista dos acertos
Troller em setembro e de fecomerciais”.
char a fábrica em Horizonte
O texto cita que o Ceará
no fim do mês seguinte en“reserva a posição de manter
quanto ainda busca compraa busca pela continuidade
dores que tenham interesse
da fábrica para o desenvolem manter a unidade ativa.
© Rafael Arbex/Estadão A Ford confirmou o encerramento
da fabricação do jipe Troller T4 para o fim de setembro.
vimento do município de
A crítica foi ainda mais
dura em relação à decisão da multinacional de re- Horizonte e a manutenção dos empregos”.
Encerramento
tirar das negociações a venda da marca Troller e a
Na segunda, a Ford confirmou o encerramento da
tecnologia de produção do jipe. “A marca Troller
não é mundial, foi criada por cearenses! Esperamos fabricação do jipe Troller T4 para o fim de setembro.
que a Ford americana e a do Brasil não prejudiquem Depois, vai se dedicar à produção de peças de reposio desenvolvimento do Ceará e os trabalhadores ce- ção e, ao fim de novembro, fechará as portas da única
arenses”, afirma o secretário Francisco de Queiroz planta que manteve em atividade quando anunciou,
em janeiro, que deixaria de fabricar veículos no País.
Maia Júnior.
Segundo ele, o governo do Ceará continuará bus- Na ocasião, foram fechadas as unidades de Camaçari
cando um entendimento para que a Ford reflita que a (BA) e de Taubaté (SP).
A empresa informou ainda que iniciará nos próxiposição tomada pela matriz é indesejada pelo Estado.
Maia conta que foi surpreendido na tarde de segun- mos dias negociações com o sindicato dos metalúrgida-feira, 9, por um telefonema do diretor institucional da cos da região para definir a indenização dos cerca de
Ford no Brasil, Rogério Goldfarb, para informar sobre a 470 funcionários, assim como fez com as outras duas
suspensão das negociações alegando decisões da matriz fábricas. Há boatos de que a Ford já teria acertado a
americana que havia contratado empresa especializada venda da fábrica, mas nem a empresa nem o governo
em fusões e aquisições para o processo. Também falou confirmam. A Ford diz apenas que há interessados,
sobre a decisão corporativa de seguir com a venda da mas não pode dar detalhes por motivos de confidenTroller sem negociar marca e design de produtos, dife- cialidade.
O jipe T4 que foi desenvolvido por empresários lorentemente do que foi anunciado em janeiro.
A nota informa ainda que o “Estado monitorou cais que fundaram a Troller em 1995. A Ford adquiriu
as tratativas de venda, sem interferência, e se man- a empresa em 2007.

STF invalida normas de Nova Russas e Campos Sales
sobre pensão a prefeitos, vices, vereadores e dependentes

Pela decisão unânime, as leis afrontam os princípios
da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública
e da responsabilidade com gastos públicos.
O Supremo Tribunal Federal (STF) invalidou normas
dos Municípios de Nova Russas e de Campos Sales (CE)
que tratavam de pensão a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e dependentes. No julgamento das duas ações,
ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR),
prevaleceu o entendimento, entre outros, de que as
leis municipais não são compatíveis com os princípios
republicano e da igualdade.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 368 se voltava contra a Lei municipal 27/1985
de Campos Sales, que instituiu pensão por morte e
por invalidez para os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos
e ex-vereadores, seus cônjuges ou companheiros
sobreviventes e seus descendentes consanguíneos de
primeiro grau. Na ADPF 764, a PGR questionava a
Lei municipal 104/1985 e o artigo 20, parágrafo 2º,
das Disposições Transitórias da Lei Orgânica de Nova
Russas, que concediam pensão vitalícia a dependentes
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de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores falecidos no
exercício do mandato.
Moralidade pública
O Plenário seguiu o voto do relator, ministro
Gilmar Mendes, no sentido de que as normas locais
não foram recepcionadas pela Constituição Federal.
Mendes explicou que, com a promulgação da Emenda
Constitucional 20/1998, os ocupantes de cargos temporários passaram a se submeter ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS). Como os cargos políticos
do Legislativo e do Executivo municipal têm caráter
temporário e transitório, não se justifica a concessão
de qualquer benefício permanente a seus ex-ocupantes,
sob pena de afronta aos princípios da igualdade, da
impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade com gastos públicos.
Segundo o ministro, o tratamento diferenciado a
determinado indivíduo, quando não houver fator de diferenciação para justificar sua concessão é incompatível
com os princípios republicano e da igualdade.
RR,RP/AD//CF

Ceará em Brasília
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Leituras II

Brasília perde um de seus melhores fotógrafos

(*) Wilson Ibiapina
Conheci Roberto Stuckert no jornal Correio do
Planalto. Ele comandava
uma equipe de quinze fotógrafos. O jornal da colunista
Consuelo Badra era vespertino. Quando chegava
às bancas por volta de uma
da tarde já estava com as
fotos dos principais fatos do
dia, assuntos que os outros
jornais só mostrariam no dia
seguinte. Ele também marcou época na revista Manchete, ao lado de Hermínio
Oliveira e Gervásio Batista.
Casado com uma prima de Orlando Brito, Roberto levou
o menino Orlando Brito pra sua casa e ajudou o hoje
famoso fotógrafo a dar seus primeiros cliques. Rádio
amador, adorava se contactar com o mundo. A minha
amizade era de pai pra filhos.
Quando cheguei a Brasília, em 1970, fui trabalhar
com Aldo Vinholes de Magalhães na sucursal do jornal
gaúcho Correio do Povo, da Companhia Jornalística
Caldas Júnior. O emprego foi arranjado pelo Fernando
César Mesquita.
Foi ali, no edifício Central, que fiquei conhecendo o
fotógrafo Eduardo Roberto Stuckert, o Stuckão. Ficamos
amigos. Toda matéria que fazia tinha que ter fotos dele.
Levou-me à sua casa. Num dia de festa na cidade, acho

que era carnaval, eu sozinho, 27 anos, ele apiedou-se.
Convidou-me para acompanhá-lo ao Minas Brasília Tênis
Clube. Na mesa com toda sua família, comi, bebi, me diverti
sem ter dinheiro. Por trás daquela cara fechada, tinha um
homem solidário, brincalhão na intimidade.
Acho que era russo. A história dele começa longe daqui,
quando o pai Eduardo Francis Rudolf Deglon Stuckert,
logo após a primeira guerra mundial, deixa Lausanne,
na Suíça e desembarca no porto de Cabedelo, na Paraíba.
Profissão era o que não lhe faltava: Era fotógrafo, desenhista, escultor e interprete em oito línguas. O mais novo
dos três filhos, Eduardo Roberto foi morar em Maceió,
onde trabalhou como fotografo de jornais. Em 1957, já
repórter fotográfico de O Globo, veio cobrir a construção
de Brasília. Eduardo Roberto retornou ao Rio, mas deixou
aqui seu filho mais velho, Roberto, cobrindo a construção.
Em 1960, antes da inauguração veio de vez para Brasília
trazendo a família. Em 1970 Stuckão e os filhos Roberto,
Rodolfo, Eduardo e Rosiane fundaram a Stuckert Press.
Com a morte do pai, o filho Roberto virou o Stuckão.
Roberto trabalhou para revistas e jornais e foi fotógrafo
do presidente Figueiredo. O filho dele, Ricardo, casado
com a minha amiga Cristina Lino, também jornalista, foi o
fotógrafo de Lula e o mais novo, Roberto, foi fotógrafo da
presidente Dilma. Rodolfo, irmão de Roberto, foi fotógrafo
oficial de vários governadores do Distrito Federal e morreu,
também ha pouco tempo. Na família, quando nasce um
Stuckert, o primeiro presente é uma câmara fotográfica.
Hoje, Brasília se despede de Roberto, o líder da família
Stuckert, que reúne cerca de 30 fotógrafos. Ricardo, o
filho mais velho de Roberto, diz que não há como separar

Brasília da vida deles: - Assim como a fotografia, Brasília
está na veia dos Stuckert.
No dia 23 de agosto, Ricardo, o filho mais velho, publicou na rede social esta homenagem ao pai dele:
Fiz esta foto há 9 dias. Hoje meu pai partiu. Ele sempre
foi esta pessoa feliz, alegre, com um sorriso no rosto e um
contador de histórias.
Desde pequeno, eu sempre fui encantado por ele.
Admirava o profissionalismo, a dedicação, a devoção à
família. E foi com ele que aprendi a fotografar. Um dos
primeiros presentes que ganhei dele, ainda criança, foi
uma máquina fotográfica.
Ele me entregou e disse “Rico, aqui tem a minha vida
e você vai aprender a olhar o mundo por este visor”.
Depois, com a máquina na mão, ele falou que iria me
levar ao laboratório de fotografia para aprender a revelar
filmes. Quando entrei naquela sala toda escura e vi a
imagem surgindo do filme, perguntei pra ele: “Pai, isso
é mágica?”
Ele sorriu e disse “Sim, é como se fosse”. Eu cresci
acreditando nisso. Que a fotografia é mágica, que mostra
um mundo que as pessoas não conhecem, que revela sentimentos, que traz histórias. A fotografia é a memória, é a
lembrança. E hoje vendo esta foto, me deu uma saudade
imensa de ter você aqui, mas também tive um sentimento
de imensa gratidão por ter tido um pai como você, pelos
meus filhos terem convivido com um avô maravilhoso
como você foi. Eu tive de você tudo que um filho mais
precisa: amor e afeto.
Obrigado, pai
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista e escritor

Federação das Indústrias e Sebrae anunciam R$ 15 milhões
em 17 projetos para retomada da economia do Ceará
O foco é na transformação digital, mercado, inovação, encadeamento produtivo,
melhoria de processo e associativismo,
possibilitando inclusive a interiorização das
atividades da Fiec.
A Federação das Indústrias do Ceará (Fiec)
e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) anunciaram no
dia 23 de agosto, parceria de dois anos para
investir R$ 15,040 milhões distribuídos em
17 projetos para a retomada da economia
do Ceará.
As ações são voltadas aos Sindicatos e
empresas diversas de vários segmentos, com
o objetivo principal de fortalecer indústrias,
com foco na transformação digital, mercado,
inovação, encadeamento produtivo, melhoria
de processo e associativismo, possibilitando
inclusive a interiorização das atividades da
Fiec.
Relação dos projetos para o Ceará
1. Ceará Mar de Oportunidades: Desenvolvimento
das Potencialidades e Promoção da Interação e Vínculos
de Negócio do Hyperclusters de Economia do Mar.
2. Encadeamento do Setor Produtivo para Fortalecimento de Cadeias.
3. Geração de Negócios e Relacionamento com
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Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, em almoço do lançamento da parceria
com o Sebrae para investimento de R$ 15 milhões em dois anos para 17 projetos
de retomada da economia do Ceará(foto: Thaís Mesquita)

Clientes: Mapeando Oferta e Demanda de Setores
Estratégicos da Indústria.
4. Incremento da Produtividade e Competitividade
da Indústria de Mobiliário e Serralheiro de Fortaleza
e Região Norte.
5. Desenvolvimento de Plataforma Digital: Promoção de Oportunidades e Vínculos de Negócios e
Interação entre as Partes do Setor de Energia.
6. Inovação de Produtos e Processos com a Utilização

da Biotecnologia e Nanotecnologia nas Micro
e Pequenas Indústrias Cearenses.
7. Prospecção de Investimentos para Incremento de Novos Empreendimentos Sustentáveis e Inovadores, na Indústria do Ceará.
8. Projeto Sistema de Inteligência da Informação: Integração dos Setores da Indústria,
9. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da
Indústria da Moda.
10. Fortalecimento dos Setores de Mineração.
11. Transformação Digital e Desenvolvimento Industrial Cearense.
12. Plataforma da Construção Civil: Desenvolvimento de Práticas de Inteligência
de Mercado.
13. Jornada da Conexão: Pré-Aceleração
de Soluções com Foco nas Indústrias.
14. Vitrines Tecnológicas – Incremento da
Gestão e Cultura da Inovação.
15. Marketplace Integrado – Plataforma de Interação,
Comercialização e Negócios.
16. Fortalecimento e Valorização da Indústria Gráfica
do Ceará.
17. Impulsionamento do Setor Químico por Meio da
Transformação Digital.
Com informações do repórter Samuel Pimentel

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

Cearensidade

Por Gonzaga Mota (*)
Tempos atrás, estava assistindo a um programa de televisão
quando um dos participantes, com convicção, citou que as maiores
expressões da intelectualidade brasileira tinham nascido em São
Paulo ou em Minas Gerais. Tomei um susto e fiquei perplexo: puxa,
será que a “política café com leite” está voltando! Nada contra, pelo
contrário, tenho o maior respeito, admiração e reconhecimento aos
irmãos paulistas e mineiros. Não há dúvida de que grandes intelectuais e estudiosos, em várias áreas, nasceram naqueles Estados da
Federação. Todavia, não se deve esquecer dos outros Estados e do
Distrito Federal. Creio que aquela afirmação açodada e apaixonada
fez tremer no túmulo gigantes como Machado de Assis, Rui Barbosa,
Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Cora Coralina, Humberto de
Campos, Manuel Bandeira e tantos outros nascidos no norte e no sul,
no leste e no oeste do nosso querido Brasil, que muito influenciaram
várias gerações em nosso país. Já que nasci no Ceará, Terra da Luz,
senti-me na obrigação de citar alguns nomes, dentre outros, que se
destacaram no campo intelectual e social do Brasil; José de Alencar,
o maior romancista do Brasil; Clóvis Beviláqua, o maior jurista; Capistrano de Abreu, o maior historiador; Farias Brito, o maior filósofo;
Rachel de Queiroz, a maior escritora; Edson Queiroz, o empresário
que mostrou ser a educação a sua maior obra; Alberto Nepomuceno
e Eleazar de Carvalho, dois dos maiores maestros brasileiros; Fagner
e Belchior, dois dos maiores cantores e compositores ; Martins Filho,
o melhor reitor; Padre Cícero, símbolo de fé e esperança do povo
cearense, nordestino e brasileiro. Estas personalidades, sem dúvida,
marcaram de forma ímpar a formação e o espírito altivo de nossa
sociedade, com ações nas áreas jurídicas, musical, filosófica, cultural,
espiritual e política. Não estou rebatendo as declarações do analista
“café com leite”, mas ressaltando alguns dos valores que formam
a cearensidade. Anseio, com fervor, que a força, a criatividade e a
solidariedade dos cearenses permaneçam, cada vez mais, voltadas
para o bem e o progresso da coletividade, formando gerações que
nos conduzem à paz e à justiça.

Estado Democrático de Direito

De maneira bem objetiva, podemos dizer que democracia é um
sistema onde o povo exerce a soberania, estando comprometido
com a liberdade e a justiça. As manifestações democráticas não
devem ser eventuais, mas permanentes. Trata-se, na verdade, de um
sistema bem mais amplo, em que a participação popular, a recusa
ao fanatismo, a defesa das minorias e da pluralidade, a não concordância com a busca do poder pelo poder e com casuísmos aéticos,
a não utilização de práticas fisiológicas, bem como o respeito aos
dispositivos constitucionais são atitudes básicas para o sucesso do
processo democrático. As condutas mencionadas permitirão que
alcancemos uma verdadeira democracia representativa, consolidada
e permanente, e não uma democracia de resultados, fraca e efêmera,
longe de princípios morais e próxima da corrupção. O Estado Democrático de Direito será aceitável, caso os governantes e governados assumam comportamentos compatíveis com a solidariedade, o
interesse público, a justiça e a não concessão de privilégios. Por sua
vez, as democracias de resultados, expressão que imaginamos para
denunciar as atitudes dos pseudodemocratas, não comprometidos
com a melhoria da qualidade de vida das populações, representam a
marca dos Estados totalitários. Um dos aspectos mais significativos
da história latino-americana, por exemplo, diz respeito à conquista
da democracia. Depois de períodos autoritários, tirando do povo a
possibilidade do exercício de sua cidadania, vivenciamos uma fase
de redemocratização. Agora a população da América Latina, com
toda razão, deseja reformas que possam melhorar a distribuição
de renda, expandir o nível de emprego, reduzir a pobreza, enfim,
buscar o desenvolvimento econômico sustentável. Ademais, não
é justo alcançar resultados monetários e financeiros satisfatórios,
cumprindo exigências de organismos internacionais, deixando o
povo em condições sociais inaceitáveis. Dentro dos princípios
democráticos, a governabilidade verdadeira e o poder legítimo
são conquistados mediante o atendimento das reais necessidades e
carências do povo e não fazendo concessões e acordos que possam
prejudicá-lo.
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, historiador,
ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.
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Deputados cobram recursos para
garantir políticas públicas a idosos
Ministro da Cidadania citou o Orçamento de R$ 150
bi para dar conta de programas como o BPC e o Bolsa
Família.
Integrantes da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa
da Câmara dos Deputados apontaram a importância da
manutenção de políticas públicas para apoiar a população
em idade mais avançada, principalmente em tempos de
pandemia do coronavírus. Em debate com o ministro
da Cidadania, João Roma, no dia 27, os parlamentares
demonstraram preocupação com a garantia de recursos
orçamentários para atender às necessidades deste grupo.
O ministro lembrou que as ações governamentais
em relação aos idosos são divididas com o Ministério
da Mulher, Família e Direitos Humanos. Citou o Orçamento de R$ 150 bilhões do Ministério da Cidadania,
que tem que dar conta de programas como o Benefício
da Prestação Continuada (BPC), com um custo de R$
67 bilhões por ano, e o Bolsa Família, com gastos de R$
35 bilhões por ano.
Ele também falou do auxílio emergencial, que destinou
R$ 294 bilhões à população mais vulnerável em 2020,
incluindo 4 milhões de idosos, e reafirmou o compromisso da pasta com as políticas de defesa, de promoção
e de bem-estar dos idosos de todo País. “Para que essa
faixa da nossa sociedade possa cada vez mais alcançar a
plenitude dos direitos ofertados pelo Estado brasileiro,
alcançar sua cidadania plena e poder cada vez mais encontrar não só a eficácia do Estado, não só uma rede de
proteção, como também uma estrutura de promoção para
melhoria de sua qualidade de vida”, salientou.
Vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa
Idosa, o deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE)
lembrou a diminuição da renda da população por conta
da pandemia. “Os idosos, em muitos casos, são um dos
principais responsáveis pelo sustento da família, sendo
a renda do aposentado ou do beneficiário do BPC a

única maneira de sustentar uma família onde as pessoas
perderam o emprego”, alertou.
O ministro João Roma falou sobre algumas ações do
Ministério da Cidadania, como o Programa de Aquisição de Alimentos e os Centros de Artes e Esportes, que
também atendem idosos.
Ele destacou o Guia de Boas Práticas, que reúne
experiências de municípios que adotaram a Estratégia
Amiga da Pessoa Idosa. “De Veranópolis, no Rio Grande
do Sul, a Ariquemes, em Rondônia, 224 cidades tiveram
ações selecionadas. Dimensões como respeito e inclusão
social; saúde, apoio e cuidado; oportunidades de aprendizagem; transporte e mobilidade urbana fizeram parte
do levantamento”, enumerou.
Orçamento
A deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) chamou
a atenção para as dificuldades orçamentárias para implementar políticas públicas.
Ela também denunciou a chamada “violência patrimonial”, que consiste no assédio a idosos pelos bancos para
contratarem empréstimos. “A pessoa nem se aposenta,
ministro. Ela nem sabe que vai ter direito ao benefício da
aposentadoria no mês seguinte e já começa a receber, na
sua casa, a insistência para os empréstimos consignados.
Eu acredito que só uma ação conjunta – Previdência,
Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher e da Família, com os demais ministérios – para gente impedir
isso”, ressaltou.
Também em relação ao Orçamento, o presidente da
Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Dr.
Frederico (Patriota-MG), pediu atenção especial do
ministro da Cidadania para as Instituições de Longa
Permanência de Idosos (ILPIs), que, durante a pandemia,
estão tendo problemas com insumos, medicamentos e
custeio das atividades.
Com Agência Câmara de Notícias

Com lei municipal sancionada no início deste ano, Jati é a
1a cidade do Ceará a distribuir absorventes a meninas

Cerca de 250 mulheres em situação de pobreza e
extrema pobreza serão beneficiadas.
25% das jovens brasileiras já deixaram de ir à aula
por não ter absorventes.
A prefeitura do município de Jati aprovou uma lei em
maio deste ano que prevê a distribuição de absorventes
a mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza.
A cidade, que possui cerca de oito mil habitantes, pretende beneficiar 250 mulheres em combate à pobreza
menstrual.
O público-alvo deve receber um pacote de absorvente por mês em postos de saúde e nas cinco escolas
do município.
Publicidade
A lei se assemelha à vetada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que também previa a distribuição
de absorventes para pessoas que menstruam em situação
de vulnerabilidade.
Em entrevista à rádio CBN Cariri, a prefeita de Jati,
Mônica Mariano (PSD), comentou que, durante uma
reunião, as autoridades perceberam uma realidade local
muito feminina. “Aqui em Jati, dos sete diretores [de

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

escolas que temos, apenas um é homem”, afirma.
Ela continuou falando que o investimento mensal é
de R$ 1.500, com possibilidade de aumento de acordo
com a demanda, pois as mulheres precisam fazer um
cadastro, em escolas e postos de saúde, para receber
o pacote.
Durante a votação do projeto, a prefeita fez questão
de comparecer à Câmara Municipal para explicar a
importância da ação. Com maioria masculina, a Casa
sugeriu que um crédito para comprar os absorventes
fosse disponibilizado às mulheres, mas a prefeita argumentou que entregar o produto físico seria a melhor
opção, pois o crédito poderia ser utilizado para outras
coisas e a pobreza menstrual continuaria.
“As mulheres precisam ir buscar. Temos que parar de
tratar esse assunto como um tabu. Precisamos diminuir
a evasão escolar de meninas que param de ir para a escola porque não têm absorventes, e esse é um assunto
de saúde pública”, finalizou.
Outubro é o quatro mês de distribuição de absorventes no Município.
Autor Euziane Bastos
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Leituras IV

Antônio Conselheiro: peregrino, beato e heroi

Por JB serra e Gurgel (*)
A violência em Canudos se sobrepôs à barbárie humana. Os
vencedores caçaram a cova rasa do Antônio Vicente Maciel, o
conselheiro. “na sua categoria de defunto mais ilustrado e responsável”, junto ao santuário do Belo Monte. “Cingia-o , até os
tornozelos, comprida túnica azul; nos pês as alpargatas comuns,
de couro cru, as unhas estavas crescidas e recurvadas. Azul, de
profundo, vertiginoso, azul era a noite em Canudos, quando um
soldado, tomando da sua faca, degolou Antônio Vicente Maciel,
antes removendo um longo rosário a que prendiam medalhas e
crucifixos vários. Triunfante, levantou na mão a pútrida cabeça
do Conselheiro’’.
No Ceará temos uma reverencia mítica sobre Antônio Conselheiro, transmitida pela cultura oral dos mal aventurados e escrita
pelos refratários a todo poder arbitrário. Para nos é um herói ,
pronto e acabado, figurando no mesmo plano do Padre Cícero,
Padre Ibiapina, Dragão do Mar, Mestre Jeronimo, Patativa de
Assaré e Cego Aderaldo. As elites que tem os seus heróis de
pés de ouro torcem o nariz para os heróis de pés de barro. Os
cearenses não cultuam seus heróis. Alguns são lembrados, outros
são marginalizados.
Em 1969, Nertan Macedo, nascido no Crato e que se tornou
jornalista escritor e porta voz de Mario Henrique Simonsen, no
Rio de Janeiro, me deu seu livro “Antônio Conselheiro, A Morte
em Vida do Beato de Canudos”, editado pela Gráfica Record
Editora. O próprio título apresenta como beato, que foi Antônio
Vicente Mendes Maciel, a partir da Vila Nova de Campo Maior
de Quixeramobim, em 1789 criada para “nela se recolherem e
congregarem os homens vadios que como feras vivem espalhados pelos sertões, separados da sociedade civil cometendo toda
qualidade de delitos”.
Na infância foi Antônio Vicente, filho de Vicente Mendes
Maciel, nascido fazenda Santo Antônio do Boqueirão, ,do capitão
Antônio Dias Ferreira, do Porto, fundador da Vila e da Matriz
de Santo Antônio de Quixeramobim.
O sertão cearense era pátria de matutos sérios e mal encarados
Martin Soares Moreno escreveu que no Ceará “não há um palmo
de terra que se possa povoar... tudo são areias ardentes onde se
medrariam rebanhos. É necessário meter-lhe criação e todas as
castas como são as éguas, vacas, burros, porcos, cabras e ovelhas
o que os soldados tomarão à conta de seus pagamentos’.
A vila de Antônio Vicente era “monoteísta e monárquica,

realista e papal”.
Em 1824, com a fracasso da Confederação do Equador, a vila
do Quixeramobim viveu dias negros de agitação. A pretexto
de caçar revolucionários e pedreiros livres, a quem acusavam
de terem pacato com o demônio, bandos de cabras invadiram
a vila e a cada passo, descarregando espingardas pelas ruas,
davam vivas a Nossa Senhora e a Santo Antônio, proclamando
o saque geral”.
Por esse tempo se iniciou uma sangrenta luta entre as famílias da região, os Araújos, originários de Penedo/AL, poderosos,
ricos e brigões, e os Macieis, pobres e humildes, numerosos e
valentes. Antônio Vicente e seu pai eram Maciel mas não se
envolveram.
Sabe-se pouco sobe a primeira mulher de Vicente Mendes
Maciel, pai, mãe de Antônio Vicente.
Afirma Nertan o que “os dias de infância de Antônio Vicente
são desconhecidos” Foi devorador do “lunário perpétuo”, aventuras de cavaleiros medievais e textos religiosos , as guerras do
Imperador Carlos Magno e os Doze Pares de França, a Princesa
Magalona e as lições do catecismo católico”
Na escola, devorou a taboada e a cartilha. Não herdara
traços do pai “branco e clânico”, era pardo, “cor de canela,
lusco-fusco, abaçanado”.
Seu pai queria que ele fosse padre e estudou latim, francês
e português com o prof. Antônio Ferreira da Nobre, junto com
João Brígido. Trabalhou muito tempo na loja do pai que bebia
demais e saia do normal. Morreu aos 48 anos em 1855, Antônio
Vicente tinha 25.
Em 1856, a madrasta, que enlouquecera, morreu. Os negócios desandaram e Antônio Vicente conheceu o amor e casou
com Brasilina Laurentina de Lima em 1857, “bastarda, alegre,
bonita nascida para o prazer”.
Antônio Vicente partiu pro mundo, tornando-se mestre
escola, ensinando português, aritmética e geografia, De lá foi
para os sertões de Tamboril, Nasceu o primeiro filho. Nasceu o
segundo . Mudou-se para o Ipu, Brasilina caiu nos braços de um
furriel. Flagrou os dois, não matou nenhum, foi embora, voltou
pro Tamboril e depois Santa Quitéria, onde se apaixonou por
Joana Imaginaria, uma santeira. Sumiu por longo tempo entre
o Ceará, Pernambuco e Bahia. “O traje que vestia não era o de
sertanejo comum - camisa sobre calça ou cerojula. Envolveu-se
num camisolão de profeta, com um chapéu de palha na cabeça.
Começou sua vida de beato e peregrino.

Foi para a Vila do Itapicuru de Cima, na Bahia, Acabou preso
e levado a Quixeramobim, pára acertar contas com a Justiça.
Foi absolvido.
Informado de suas pregações leigas, o arcebispo de Salvador
tentou interná-lo no hospício dos alienados da Corte, Mas foi
negado. O arcebispo mandou circular ao clero proibindo Antônio
Vicente no púlpito das capelas e latadas. Num surrão, levava dois
livros. “Missão Abreviada “e “As Horas Marianas”. O sertão
ganhara um beato iluminado, peregrino dos mal aventurados
de Deus.
“Antônio Vicente era do Ceará terra que parece fadada pelo
hábito do êxodo consecutivo as secas, a fornecer as províncias
circunvizinhas, e até ao Amazonas, homens novidadeiros, o
cearense sem distinção de raças e castas, é, em geral, buliçoso,
atrevido, curioso e contumaz no espirito de descobertas”. Araripe Junior resumiu toda a cearensidade do Conselheiro quando
arrematou: “Canudos foi o seu erro de vagabundo religioso: a
responsabilidade que o sertão lhe impôs, esmagando-o, transformou aquela grota de Vaza Barris em um calvário dantes teco
, pavoroso”. Chegou a conta com 30 mil pessoas.
A igreja lhe apertou o cerco,mas era seguido por multidão de
fieis. Lia o esponsório que lhe servia de guia e escrevia páginas e
paginas com letra fina,. dormia em simples cama de vara, forrada
com uma esteira e um molambo de flanela. Quando não trabalhava, buscava o sossego, a solidão, não tocava em dinheiro, nunca
se referia si mesmo,.Não acharam registros sobre Monarquia, Republica, insurreição armada, armas, munições, estratégias e táticas
militares. César Maia diz que deixou um Novo Testamento de 245
páginas, com letra desenhada (disponível em CD). Encontraram
uma definição de vida. “O que é a vida do homem neste mundo?.
Uma peregrinação para a eternidade” Euclides da Cunha repeliu
a ideia de santarrão, fétido e abjeto. Antônio Vicente era limpo,
de completo asseio nas vestes e no corpo.
Antes de morrer disse: “Já não conto com a vitoria. Foi loucura
minha querer ser senhor do sertão. Fomos vencidos, é verdade.
Mas o governo não ganha à nossa custa. Lamento o fim da guerra,
Para nós não haverá perdão algum” Generais, oficiais e soldados
ficaram desconsolados quando encontraram Antônio Vicente
falecido. Saiu da vida e entrou para a história.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) escritor e jornalista. Serraegurgel@gmail.com

Karina Frota, da FIEC, fala sobre o desafio da ocupação de
cargos de liderança nas empresas brasileiras por mulheres
O jornal Diário do Nordeste
publicou, em 26.10, uma entrevista com a Gerente do Centro
Internacional de Negócios da
Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (FIE) e falou
sobre a participação feminina
na área, além de reforçar a
importância de políticas de ampliação da presença da mulher
empresas.
Confira parte da matéria:
A ocupação de cargos de liderança nas empresas brasileiras
por mulheres cresceu nos últimos 20 anos, mas considerando
todo o contexto que as conduz a essas posições como o acesso
à educação, por exemplo, o caminho a percorrer ainda é longo.
A reflexão é de uma mulher que contribuiu ativamente nas
últimas duas décadas para o desenvolvimento das indústrias
no Ceará por meio do trabalho no Comércio Exterior e que
observou ao longo desse período a evolução da presença feminina nesses espaços, bem como as lacunas que ainda precisam
ser preenchidas em nome da busca pela igualdade de gênero.
Como uma espécie de mantra a ser seguido por todos e todas
que possuem essa busca em comum, Ana Karina Frota, gerente
do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indús-

Ceará em Brasília

trias do Estado do Ceará (FIEC), é uma das entrevistadas
pelo Diário do Nordeste para o Projeto Elas, iniciativa do
Sistema Verdes Mares que busca informar, discutir e instigar
a reflexão sobre qual é o lugar da mulher na sociedade: o
que ela quiser.
Ao longo da conversa, Karina Frota pontua a importância de as mulheres estarem constantemente em busca de
conhecimento técnico e reforça a necessidade da criação
de políticas em várias esferas que possam expandir a participação de mulheres na ambiência profissional.
Confira parte da entrevista:
De onde veio o seu interesse pelo comércio exterior? Foi
alguém que te inspirou ou incentivou a trabalhar na área?
E você possui algumas formações fora. Quando começou
a atuar na área, eram poucas as formações relacionadas
ao tema aqui no Ceará?
A minha graduação foi em Ciências Sociais. Na época, a
Federação das Indústrias do Ceará (FIEC) tinha um projeto
com a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa (Funcap).
E era um projeto voltado para estudantes de universidades
públicas e eu me candidatei para uma vaga como bolsista
da Funcap. O local de trabalho desse bolsista era justamente
na FIEC, na área internacional.
Como bolsista da Funcap, eu entrei para trabalhar
com pesquisas na área internacional voltadas para o setor

industrial. Na época, eu tinha uma amiga da faculdade e ela
começou a me apresentar a essa parte da pesquisa voltada para
a área internacional.
Essa pesquisa era feita com a captação de dados estatísticos
através de sistemas extremamente complicados, há 20 anos, e
quando ela me apresentou a essa área da pesquisa internacional, de fato eu me encantei.
Eu não sabia que tinha facilidade com números e me surpreendi positivamente. Na época, ainda como bolsista, nós
tínhamos uma voz de quem estava na academia. Então nós
éramos muito escutadas aqui pela nossa liderança direta.
Lembro que, mesmo sendo uma estudante bolsista, naquele
momento, há 20 anos, nós conseguimos implantar algumas
melhorias.
A minha amiga que me avisou da vaga para bolsista tinha
sido recém-contratada pela FIEC e nós tínhamos feito algumas
disciplinas juntas na universidade, inclusive hoje ela tem o meu
cargo, mas na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em
Brasília. Após dois anos como bolsista, meu nome foi levado
até a presidência da FIEC, em 2003, e foi autorizada a minha
contratação formal pela Federação.
Então eu terminei a faculdade, fui contratada pela FIEC
e como eu já estava na área internacional, fiz em sequência
uma pós-graduação em Comércio Exterior pela Universidade
Católica de Brasília. Com a FIEC.
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O GDF FEZ
Já aplicou mais de
3,5 milhões de doses
da vacina contra
a Covid-19.

E O QUE
VOCÊ PODE
FAZER?

Tome todas as doses
da vacina e continue
se cuidando.
A pandemia
ainda não
acabou.

A terceira dose
já está disponível

Saiba se você
pode tomar:

Um dos governos que mais vacina contra a Covid-19 em
todo o Brasil, o GDF fez ainda mais no combate à pandemia:
contratou 8 mil médicos e servidores para a saúde,
construiu e ampliou quatro hospitais, duas UPAs e 8 UBSs,
destinou cerca de R$ 5 bilhões em créditos para empresas
e deu assistência social para mais de 700 mil pessoas.

O COMBATE À
COVID-19 A GENTE
FAZ JUNTOS.

Com cada um fazendo a sua parte,
construímos um futuro melhor.
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PURO
ACONCHEGO
Sua vida cercada de verde por
todos os lados.

•
•
•
•

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

Ceará em Brasília

(85) 99173-1953

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

Fortaleza, Cidade de
Pero Coelho – V
Barros Alves (*)
A minha insistência em definir Fortaleza como a
Cidade de Pero Coelho e o Ceará como gleba em que
este audaz e nobre guerreiro se estabeleceu inequivocamente como primeiríssimo “Capitão-mor da conquista
e jornada das províncias do Maranhão”, não é uma
provocação, mas uma convicção, assentada nos fatos
e na semântica, posto que fundar é criar, estabelecer.
Não quer dizer colonizar ou permanecer. Os fatos são
notórios e quando Diogo Botelho, governador-geral
daquilo que era o Brasil em formação no limiar do
século XVII, fala em “províncias do Maranhão” já
deixa assentado que as terras existentes desde o forte
dos Reis Magos, Rio Grande do Norte, entre as quais
estava o desconhecido e inóspito Siará, eram terras a
ser conquistadas. Pero Coelho veio, foi à Ibiapaba,
guerreou, venceu franceses e indígenas aliados daqueles, voltou à Barra do Ceará ali estabeleceu o forte
(paliçada que o seja) embrião da cidade e do Estado.
Mas, sobre isto deter-me-ei em outro artigo. Por agora,
quero falar mais sobre o invasor Mathias Beck, mais
um pirata flamengo a serviço da Companhia das Índias
Ocidentais, a qual ao tempo em que ele veio dar com
os costados no Ceará, o empreendimento já estava em
seus estertores. Com efeito, aos mandachuvas na sede
da Companhia nas Províncias Unidas Neerlandesas
nem mais interessava ampliar esforços, os quais, aliás,
se foram amainando em face de muitas derrotas ante os
portugueses. Até porque a finalidade da gente batava
no Brasil, consoante o entendimento de Carlos Studart
Filho, “fora antes procurar lucros e vantagens mercantis,
do que aventuras heroicas.”
Volto a repetir: a fleuma de gavião do mar de Mathias
Beck não era diferente do espírito flibusteiro de seus
compatriotas, em cujos cérebros “fervilham novos e
mais audaciosos projetos de saques e de conquista de
nosso território”, lembrando ainda Carlos Studart Filho,
que apropriadamente observa ser aquela ação de rapina
dos flamengos contra o Brasil, nada mais do que “um
ato de deslavada flibustaria internacional”, até porque,
na correta compreensão do historiador Carlos Maul
“os tempos são de corso, de assalto, de apropriação
violenta dos bens alheios e Flandres, para levar a efeito
novos atos de pirataria, tinha nos mares, desde o início
do século XVII, a frota mais poderosa e aguerrida
do mundo.” (apud CSF). Arrimados nessa sanha de
enriquecimento pelo saque, “as gentes das Províncias
Unidas realizaram em terras ribeirinhas do Atlântico e
no Extremo Oriente, injustas guerras de conquista; no
seu imperialismo desvairado, subjugaram povos fracos
e indefesos, saquearam e exercitaram a violência nas
mais desmedidas proporções.” Mutatis mutandis, Beck
fazia parte dessa grei, e foi com o intuito de rapina e
não de colonização, que aportou em nossas terras. Buscava, sobretudo, a prata que diziam existir na Taquara,
Maranguape. Aliás, Beck patinou ao redor do forte que
levantou com restos do da Barra do Ceará, aquele do
embrião de Pero Coelho. Nem se deu ao trabalho de
fazer coisa nova.
(*) Barros Alves (Mombaça) Poeta, Jornalista,
Assessor Parlamentar - (85) 99632.3031 / 98877.1161
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Vice-Presidente da FIEC, Carlos Prado,
recebeu Presidente da FIEMA, Edilson Baldez, e comitiva
O Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Esta- entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará
do do Ceará (FIEC), Carlos Prado, recebeu em 12.08 uma (Adece), do Governo do Estado, FIEC e do Sebrae. O Atlas
comitiva maranhense capitaneada pelo Presidente da Fe- conta com informações técnicas, identificando áreas com
deração das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), potencial para investimentos.
Após a visita à FIEC, a comitiva reuniu-se com o SeEdilson Baldez. O objetivo principal da visita era conhecer
a experiência do Ceará no estímulo ao desenvolvimento cretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do
das energias renováveis para impulsionar a expansão do Estado do Ceará, Maia Júnior. A reunião contou também
setor no Maranhão. A comitiva também conheceu o Ob- com a participação de Roseane Medeiros, Secretária
servatório da Indústria e os projetos por ele desenvolvidos. Executiva da Indústria; Rebeca Oliveira, Secretária ExeEdilson Baldez estava acompanhado do Vice-Presidente cutiva de Relações Institucionais do Complexo Industrial
Executivo da FIEMA, Luiz Fernando Coimbra Renner; e Portuário do Pecém (CIPP); e Duna Uribe, Diretora
do Presidente da Empresa Maranhense de Administração Comercial do CIPP.
Em 13.09, a comitiva segue para o Porto do Pecém
Portuária (Emap), Ted Lago; do Ex-Governador e Diretor de Relações Institucionais da Emap, José Reginaldo para conhecer a Zona de Processamento de Exportações
Carneiro Tavares; o Secretário de Relações Internacionais (ZPE) e as instalações do Complexo. A agenda continua
do Estado do Ceará, César Ribeiro e seu assessor Felipe com uma visita, na parte da tarde, à unidade da Barra do
Rocha e do Secretário do Estado do Maranhão de Progra- Ceará do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
mas Estratégicos (Sepe), Luiz Fernando Moura da Silva. (SENAI Ceará).
Observatório da Indústria
O Superintendente de Relações Institucionais da FIEC,
O Gerente do Observatório da Indústria, Guilherme
Sérgio Lopes, também participou do encontro.
Antes do Ceará, a comitiva passou pela Bahia e pelo Muchale, também apresentou, na ocasião, todo o trabalho
Rio Grande do Norte, percorrendo também as Federações realizado pelo Observatório em prol do desenvolvimento
da indústria cearense.
das Indústrias de cada
O Observatório atua
Estado. De acordo com
com tecnologia de
Baldez, a ideia era faponta e inteligência
zer um intercâmbio de
artificial, possibiliexperiências e a prostando a construção
pecção de parcerias, em
de levantamentos e
âmbito regional.
cruzamentos de dados,
“O Nordeste brasicriação de cenários,
leiro é uma região proacesso à informações
pícia para o desenvolestratégicas atualizavimento das energias
das 24 horas, trabalho
renováveis. Sem dúvide prospecção via alda, é um vetor de desengoritmos, previsibilivolvimento importante.
dade de faturamentos,
Estamos fazendo um
atração de investidotrabalho junto à Associação Nordeste Forte, Vice-Presidente da FIEC, Carlos Prado, recebe Presidente da FIEMA, Edilson Baldez, e comitiva res, entre outros.
Realiza ainda coleta, tratamento, produção e difusão
envolvendo todas as Federações, para que a gente possa
avaliar em que estágio cada Estado se encontra nesse pro- de conhecimento especializado e a criação de ambientes
cesso e a partir daí que a gente possa propor a todos uma capazes de fortalecer o empreendedorismo, a inovação e
cooperação, um trabalho conjunto de estímulo ao setor para a sustentabilidade, permitindo a interação, aproveitamento
alavancar o desenvolvimento regional. Temos constatado de oportunidades e geração de negócios.
O presidente da Emap, Ted Lago, disse ter ficado muito
um sentimento forte de todos de união, uma grande vontade
bem impressionado com o todo o trabalho apresentado.
de trabalharmos cada vez mais juntos”, declarou.
Para Carlos Prado, a visita representou um importante “O Observatório da Indústria realmente oferece um nível
momento não só para a FIEC, mas também para o Nor- detalhado de informação que ajuda no planejamento tandeste. “Na medida em que os outros Estados da região to de políticas públicas, como também dos negócios da
procuram fazer algo parecido com o que a FIEC está iniciativa privada, com dados precisos do mercado local
fazendo, acaba sendo realmente um grande benefício para e regional”, pontuou.
De acordo com ele, a ideia é da visita, como um todo,
todo o Nordeste”, afirmou.
é buscar parcerias, entender como o Maranhão pode se
Hidrogênio Verde
Durante a visita, o Consultor de Energia da FIEC e beneficiar do Observatório e fornecer informações para
Presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis enriquecer a base de dados do equipamento. Ted Lago
do Ceará, Jurandir Picanço, fez uma apresentação falando também ressaltou que o Maranhão já é produtor de energia
sobre o pioneirismo do Ceará na instalação de um Hub de hidrelétrica e de gás natural e busca agora investimentos
Hidrogênio Verde e do potencial dessa fonte de energia tanto na energia solar quanto eólica.
“Temos características parecidas com as do Ceará,
para todo o Nordeste. O consultor também mostrou um
panorama geral das oportunidades em relação a outras Bahia e Rio Grande do Norte. Com o Atlas Eólico e Solar,
vamos entender como podemos construir juntos essa alterenergias limpas, como a solar e a eólica.
Complementando a exposição, o Coordenador do Nú- nativa para integrar o Maranhão como gerador de energia
cleo de Energia da FIEC, Joaquim Rolim, apresentou o renovável do Nordeste. Também temos um porto importantrabalho de elaboração do Atlas Eólico e Solar do Ceará te, o porto de Itaqui, que já faz um bom intercâmbio com
e da sua importância para o desenvolvimento do setor no outros portos da região. Queremos ampliar isso também
Estado. O Atlas, único no Brasil, é fruto de uma parceria para outras esferas, especialmente a industrial”, ressaltou.
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Leituras VI
Fortaleza, Cidade de
Pero Coelho – VI
Barros Alves (*)
Nos artigos antes publicados, arrostando pensamentos e teses
já estabelecidas, ouso dizer que o Ceará e Fortaleza deveriam
reconhecer como seu principal fundador o nobre açoriano Pero
Coelho de Sousa, nome tão esquecido quanto injustiçado. Ele
aqui chegou primeiro enfrentando intempéries imensas. Submetido às mais ingentes condições, intentou concluir um plano
de conquista da terra. Malogrado, é bem verdade, mas menos
pelos erros que possivelmente haja cometido do que pela falta
de apoio logístico que lhe foi prometido, porém sonegado em
momento crucial. Urge repetir que Pero Coelho não era um
qualquer. Tratava-se de um nobre com larga experiência em
empresas bélicas ultramarinas a serviço do Rei de Portugal,
conforme define o documento oficial que o designa para a
missão de conquistar as terras das províncias do Maranhão, na
condição de capitão-mor. E pelo Regimento que normatiza a
missão assentado está que é ele o primeiro capitão-mor do Ceará, posto que ali se determinou em papel passado e assinado pelo
governador-geral Diogo de Campos Botelho e “pelos homens
mais eminentes da Colônia” (com uma exceção apenas) que a
expedição deveria descobrir “por terra o porto de Jaguaribe e
se tolhesse o comércio de estrangeiros, além de descobrirem-se
as minas que na terra há...” (Regimento da Expedição, apud
Carlos Studart Filho, em “A Bandeira de Pero Coelho”, Revista
do Instituto do Ceará, pág.16).
Ao contrário de Matias Beck, “um invasor com intuitos
predatórios” que aqui veio para explorar e saquear, “não trouxe
família e jamais tomou providências no sentido de fixar uma
população em torno do seu forte” (Vladir Menezes, “Controvérsia e, torno da fundação de Fortaleza”, Revista de Ciência
Política, RJ, Nov/dez, 1987 pág. 93), Pero Coelho era “herói
de feitos guerreiros na África e no Levante, igualmente afeito
às cruezas do mar e aos perigos das matas americanas” (CSF,
idem, pág. 14), ou seja, um homem cuja bravura já reconhecida
o fazia digno de tão importante e dispendiosa empresa, qual seja
a conquista destas terras então submetidas ao silvícola belicoso
e aos flibusteiros estrangeiros saqueadores de nossas riquezas
naturais. Depois do primeiro insucesso em relação a seguir até
à ilha de São Luís, porque a Ibiapaba fora conquistada com
bravura, e tendo se demorado na Barra do Ceará, Pero Coelho
foi à Paraíba, de onde retornou com a família para uma segunda
tentativa de estabelecimento no Ceará. A sorte lhe foi avara tanto
quanto os seus aliados nessa luta de conquista. Faltaram-lhe
os recursos e sobre a região abateu-se estiagem inclemente,
obrigando-o à retirada. Inglória e dolorosa caminhada em que
perdeu entes queridos.
Quanto às acusações de que prendeu e escravizou índios,
tal imputação não tem relevo, até porque “suas presas foram
julgadas lícitas não só pela junta de letrados de Pernambuco
e Parecer do Ouvidor-geral, mas também pelos votos dos
desembargadores da Relação da Bahia.” (Idem, ibidem, pág.
30) A estas alturas, talvez por força da inveja, já fervilhavam
picuinhas e disse-me-disse contra Pero Coelho, que de par com
a malemolência do rei para quem houve apelação, não lhe foi
concedida a posse dos cativos, que foram libertados. Porém,
Pero Coelho não foi condenado por nenhum crime. E só depois
desse entrevero que lhe custou a perda de dezoito meses, retornou ao Ceará com a esposa, Dona Tomásia, para sofrer o final
acima referido. Vale registrar o lúcido comentário do historiador
Raimundo Girão sobre Pero Coelho, em sua “Pequena História
do Ceará” (3ª edição, Imp. Univ., pág. 41). O herói poderia ter
sido vítima de intrigas junto ao governador-geral. Conclui o
mestre: “A coragem de suas intenções, o denodo na execução
destas e o sem limite de suas atribulações, tudo em favor da
conquista civilizadora, por certo pesam mais que os erros que
se lhe imputam. E o martírio da esposa corajosa e dos filhos,
dão-lhe glória que não pode ser subestimada.”
(*) Barros Alves (Mombaça) Poeta, Jornalista, Assessor
Parlamentar (85) 99632.3031 / 98877.1161
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Entre 2016 e julho de 2021, mais de 13,2 milhões de ton de
placas de aço foram embarcadas no Porto do Pecém
Há exatos cinco anos, o
Complexo do Pecém, joint
venture formada pelo Governo
do Ceará e o Porto de Roterdã,
viveu um dia histórico. Isso
porque, na manhã daquele 12
de agosto de 2016, as primeiras placas de aço produzidas
pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), empresa
instalada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE)
do Ceará, começaram a ser embarcadas no Porto do Pecém
para serem exportadas, iniciando assim uma história de
muito sucesso e desenvolvimento para o Estado.
Naquele dia, uma carga total de 20 mil toneladas começou a ser embarcada no navio Emerald Bay, que alguns
dias depois partiu para Itália e Turquia, primeiros países a
receber as placas de aço produzidas em solo cearense. Para
o presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, a data
marcou a concretização de um projeto bastante aguardado
e planejado pelo terminal portuário do Pecém.
“A chegada da Companhia Siderúrgica do Pecém à nossa
ZPE Ceará pode ser considerada um divisor de águas nas
operações do terminal portuário do Pecém. Nos preparamos
muito para atender plenamente essa operação. A começar
pelas correias transportadoras de carvão mineral e minério
de ferro, insumos indispensáveis para a produção das placas
de aço”, destaca Danilo Serpa.
O presidente do Complexo do Pecém explica que a
fabricação das placas de aço, de certa forma, começa e
termina no Porto do Pecém, já que o terminal portuário
recebe os insumos para a produção e, por fim, é utilizado
para a exportação do produto final. “Tudo tem início com o
descarregamento desses insumos no nosso píer 1, dedicado
a operação de granéis sólidos. Além disso, após um rigoroso
processo de produção, o Porto do Pecém volta a ser crucial nessa operação, já que as placas produzidas pela CSP
são embarcadas no nosso TMUT (Terminal de Múltiplas
Utilidades) para mais de vinte países”, diz.
Para Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará, essa

completa integração entre a
ZPE Ceará e o Porto do Pecém
foi um dos diferenciais competitivos que impulsionaram
o sucesso das exportações de
placas de aço produzidas no
Ceará.
“O fato de termos um terminal portuário tão próximo
foi fundamental para a operação CSP. Essa integração,
juntamente com os incentivos administrativos, fiscais e
cambiais concedidos pela ZPE Ceará, foi fator preponderante para o sucesso da siderúrgica ao longo desses cinco
últimos anos”, comenta Eduardo.
Ao todo, entre agosto de 2016 e julho de 2021, mais
de 13,2 milhões de toneladas de placas de aço foram embarcadas no Porto do Pecém, com destino a outros locais
do Brasil e do mundo. Estados Unidos foi o país que mais
recebeu o produto, sendo responsável por importar 5,66
milhões de toneladas, o que representa 42,65% do total. Na
sequência, aparece o próprio Brasil, com 1,61 milhão de
toneladas recebidas via navegação de cabotagem (12,18%
do total).
Neste ano, 1,62 milhão de toneladas já foram embarcadas no Porto do Pecém, sendo 1,04 milhão com destino
aos Estados Unidos; 507,9 mil toneladas para outros locais
do Brasil; e mais 69,7 mil toneladas que partiram rumo
ao Canadá.
“O aço está entre as principais commodities brasileiras, é
um dos bens de consumo mundial que contribui fortemente
na movimentação de cargas do Porto do Pecém. Hoje,
posso dizer que a expectativa para os próximos cinco anos
é positiva, pois a economia está voltando a ficar aquecida.
Somente no Brasil, o setor estima um crescimento de 15%
no consumo de aço no País, em 2021. E quando se fala de
exportações, acreditamos que a economia seguirá nessa
tendência de recuperação do consumo pós-pandemia”,
finaliza Danilo Serpa.
Texto: Áquila Leite e Celso Tomaz

Menino do Sertão é o 4º livro do João Batista
Pontes (Nova Russas)
Desta vez, João Batisata Ponates nos apresenta um
romance semificional de memória e história: Menino do
Sertão – Uma saga de fortes.
O romance descreve a trajetória de um
adolescente (Jones, nome fictício) que saiu
de uma pequena cidade do interior do Ceará
e andou por várias regiões do Brasil e contém
interessantes informações sobre a realidade
sociocultural das várias partes do Brasil onde
o personagem principal trabalhou e viveu.
Com sua aguçada sensibilidade social,
Jones esforçou-se para conhecer a realidade
sociocultural das populações que habitavam as
regiões onde trabalhou e viveu e as descreve no
livro, de acordo com a sua peculiar percepção.
Assim é que Menino do Sertão é instigante
pelo aspecto histórico, vez que se reporta a
fatos e acontecimentos importantes ocorridos
em variadas regiões do país. Os episódios que ocorrem
no Ceará, na Amazônia, em Brasília e no Paraná são
muito interessantes, narrados de forma leve, por vezes até
divertida, de forma a despertar a curiosidade dos leitores.
O livro traz ricas informações, em especial sobre
os primeiros anos de Brasília, onde Jones aportou em

1960, com quinze anos incompletos, trazendo apenas
com os diplomas do curso primário e de datilografia na
mala. Formou-se em Geologia pela UnB, em 1974, e
em Direito pelo IESB – Instituto de Ensino
Superior de Brasília, em 2015. Trabalhou
como Geólogo de Pesquisa Mineral e na
gestão e planejamento ambiental em Goiás,
Paraná, na Bahia e na Amazônia. Finalmente, mediante concurso público foi admitido
no Senado Federal, em 1997, como Consultor Legislativo. Aposentou-se em 2011.
Desde então, dedicou-se a escrever artigos
de opinião e poesia, objeto de seu três livros
anteriores (Tantas Despedias – Ensaios e
Reflexões, 2013; No Caminho, Sempre
a Caminhar – Ensaios Socioeconômicos
e Políticos, 2018; Devaneios – Ensaios
Poéticos e Filosóficos, 2018).
Tanto no atual livro (Menino do Sertão – Uma Saga de
Fortes), como nos anteriores o autor tem como principal
objetivo elevar a consciência da sociedade sobre temas de
interesse coletivo, como forma de denunciar e combater
a desigualdade social e econômica, que infelizmente caracteriza o Brasil.
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Leituras VII

Relembrem empresas antigas que marcaram Fortaleza

As Ruínas do Farol

Da Aba Film aos carros da Gurgel:

Ednardo Sousa (*)
Só queria entender por que o
SÍMBOLO altaneiro do FAROL,
estampado de forma nítida e artística, como representativo de nossa
terra – o Ceará,
junto a jangada,
a carnaúba, presentes na bandeira
do nosso Estado,
encontra-se em ruínas no belíssimo local da orla
marítima de Fortaleza, entre as praias do Mucuripe,
Titan, e do Futuro, onde foi construído.
Em baixo desta construção secular (1840), existe
as fundações de um forte octogonal - “Forte São
Luiz - 1790” talvez oriundo dos tempos da fundação
da Capitania Hereditária Siará.
O local já foi chamada de “Cais do Porto”, e
depois popularmente de Farol – por conta de sua
simbólica representatividade de aviso aos navegantes, o farol esteve ativo até final da década de 50;
Também ficou conhecido como Cinza – quando
em parte no bairro, premidas pela pobreza e condições sociais, existiam casas de prostituição frequentadas por marinheiros;
O local também conhecido pelas belas praias do
Titan e Praia Mansa, com mar de águas mansas,
mornas e cristalinas e também por causa do grande
guindaste que movimentava o Porto do Mucuripe.
Atualmente conhecido como Bairro Serviluz,
em função de uma usina termo elétrica de energia
que antigamente existia no Mucuripe, ajudando no
fornecimento de luz e força elétrica para a cidade
de Fortaleza, que sofria com apagões constantes na
década de 50 início de 60.
O Farol foi recuperado em 1982, e de lá pra cá
(2021), sofreu muito e está abandonado e de tal
forma sem preservação, e está desmoronando e
degradado à “Olhos Não Vistos” ou se vistos não
se entende o PORQUE da demora em preservá-lo,
como merece.
Realizei uma de minhas primeiras músicas
“TERRAL” tendo o “Farol Velho” como um de seus
personagens simbólicos, e esta música é cantada por
todo o Brasil e também no Exterior pelo público, que
a considera também simbolicamente como Hino do
Ceará / Fortaleza.
PRESERVEM A MEMÓRIA FÍSICA E AFETIVA
DE NOSSA CIDADE. PRESERVEM E CUIDEM
DE SEUS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS.
(*) Ednardo Sousa

OUTUBRO/21

14

Empreendimentos, marcas e produtos que já não
existem perpassam
a história da cidade,
com itens que ficaram na memória.
Diversas empresas que marcaram a
Fachada da Aba Film em 1997
Foto: Arquivo/Diário do Nordeste
história de Fortaleza
fecharam as portas
ao longo dos anos. Dos locais que eram de convívio
cotidiano, hoje sobra a memória nos livros e páginas
de jornais..
O estado teve empreendimentos importantes, como
a primeira fábrica de veículos completamente nacional, a Gurgel Veículos. Também acumulou negócios
marcantes na indústria têxtil, como a Têxtil Thomaz
Pompeu e a Vilejack Jeans.
Alguns sabores fortalezenses ainda ficam na memória, como o do Guaraná Wilson, do Café Guimarães
e do sorvete Gelatti. E quem não lembra de ir a uma
Aba Film para fazer um retrato?
Relembre abaixo um pouco dessas empresas que
foram importantes para a história da cidade. (E veja
neste link outra matéria nostálgica, focada na memória de lojas do comércio de Fortaleza, como Paraíso
e Mesbla).
Gurgel Veículos
O Ceará recebeu
em 1991 a primeira
fábrica de veículos
completamente nacional. A empresa
paulista fundada
pelo engenheiro
João Augusto Conrado do Amaral
Fábrica da Siqueira Gurgel em 1989
Gurgel chegou ao
Foto: Arquivo Diário do Nordeste
Ceará após anos de
negociações com o governo do estado, que se iniciaram em 1988.
A experiência, apesar de revolucionária, não foi
bem-sucedida. Após problemas financeiros, incluindo
dívidas trabalhistas, queda gradual da produção e dos
lucros, a justiça de São Paulo decretou em 1994 a
falência da Gurgel Motores, de Rio Claro (SP), e da
Gurgel Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda,
situada em Eusébio (CE).
Apesar de instalada, a fábrica cearense nunca chegou a entrar em atividade. Segundo reportagem do
Diário do Nordeste em 1996, a falência deixou um
rombo de US$ 3,5 milhões para o Banco do Estado
do Ceará (BEC), que havia financiado o empreendimento.
100% nacional, a Gurgel produziu modelos como o
BR-800, primeiro carro completamente desenvolvido
e fabricado no Brasil, o Xavante e o Carajás.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

Siqueira Gurgel (Sabão Pavão)
Fabricante do Sabão Pavão, do Óleo Pajeú, do sabonete Sigel e da gordura de coco Cariri, a Siqueira
Gurgel foi quase centenária. A fábrica começou em
1915, inicialmente na Praça da Estação e depois mudou
o prédio para o bairro Monte Castelo.
Conforme reportagem do Diário do Nordeste
em 1999, o empreendimento, inclusive, marcou o
surgimento do bairro, que inicialmente era formado
sobretudo por operários da fábrica. Além dos produtos
fabricados, a empresa de Bernardino Plácido Proença
e Diogo Vital de Siqueira teve até um time de futebol,
o Usina Ceará Atlético Clube.
A fábrica acabou em 1999, quando o prédio foi
demolido para a construção de um Hiper Bompreço.
Bancesa
Criado em 1927 em Sobral pelo bispo dom José
Tupynambá da Frota, o Banco do Ceará (Bancesa) foi
à falência em 1995. A instituição financeira chegou
a ter 28 agências em todo o país, sendo dez delas no
Ceará, incluindo a sede, na avenida Duque de Caxias.
A liquidação extrajudicial decretada pelo Banco
Central ocorreu após diversas tentativas do Bancesa
em vender o banco para outro grupo. Ao todo, eram
1.186 funcionários em todo o país.
Segundo o Banco Central, o Bancesa foi extinto por
insuficiência patrimonial; incapacidade financeira de
honrar compromissos; e violação grave das normas
legais que disciplinam as atividades das instituições
financeiras.
O banco faliu em um momento que foi difícil para
outras instituições financeiras frente à chegada do
Plano Real. Reportagem do Diário do Nordeste em
1995 apontava que 26 empresas tiveram dificuldades
parecidas desde 1994.
Monteiro Refrigerantes (Guaraná Wilson)
Fabricante dos
tradicionais Guaraná Wilson, Blimp
laranja e Blimp limão e responsável
pela produção da
Pepsi no Ceará, a
Monteiro Refrigerantes marcou uma
geração de cearenRótulo do Guaraná Wilson
ses.
Foto: Divulgação
Fundada em
1950, a Monteiro Refrigerantes chegou a ganhar
mais de uma vez prêmios internacionais de qualidade
pela “International Award for Quality Excellence”,
promovido por Pepsico International, como o Diário
do Nordeste relatou em diferentes momentos.
O Guaraná Wilson foi o carro chefe da empresa.
A fábrica foi fechada em meados dos anos 2000. A
reportagem não encontrou registros sobre os motivos
do fechamento.
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Leituras VIII
Cuide de seus pais antes que
seja tarde. De valor as pessoas
que sempre estão do seu lado
Bráulio Lessa (*)
Escrevi um mote na cantoria de viola do sertão
Por Pelas vezes que eu pude aprender
As lições que nenhuma escola ensina
Pelas curas sem usar de medicina
Pelo pão que me deram de comer
Pelas vezes que mesmo sem saber fui guiado seguindo seus sinais
Enfrentando meus medos mais brutais
Com o escudo de metal de proteção
Vou pintar com as cores da gratidão
Os cabelos prateados dos meus pais
Pelas aulas de vida que ganhei
De quem mais entendia da matéria
por aquela cara feia, firme e séria
Que eu vi quase sempre que eu errei
Pelos sonhos que já realizei
Inclusive os mais loucos e irreais
Impossíveis talvez irracionais,
Aprendi a voar de pés no chão
Vou pintar com as cores da gratidão
Os cabelos prateados dos meus pais
Pelas vezes que não me senti só
mesmo estando só eu E a minha dor
Nessas horas eu senti este amor
me apertando me abraçando feito um nó
de repente esta dor virava pó
A feridas para mim eram fatais
Como cortes de vários punhais
um abraço se transformava em arranhão
vou pintar com as cores da gratidão
os cabelos prateados dos meus pais
quando o tempo feroz se acelerar
desviando da nossa dor da juventude
não há nada a fazer para isso mude
não há nada no mundo para frear
o ponteiro insiste em não parar
o relógio todos somos iguais
pai e mãe são eternos mas mortais
É saudade que vira oração
Vou pintar com a cor da gratidão
os cabelos prateados dos meus pais
Feliz de quem a aprendeu e hoje pode ensinar
É correr sem esquecer que lhe ensinou andar
Feliz quem dar amor a pra quem só fez lhe amar.
Feliz quem pode ter companheiros tão leais
Feliz de quem agradece com sentimentos reais
Feliz do filho que vira um
dia um pai de seus pais.
(*) Bráulio Lessa (Alto Santo) Poesia com Rapadura, surgiu para o país através do programa de Fátima
Bernardes, na Rede Globo de Televisão. Parabéns ao
Bráulio, parabéns a Fátima parabéns a Rede Globo
de Televisão.
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Relembrem empresas antigas que marcaram Fortaleza
Da Mercantil São José, Indústria Guimarães e Vilejack Jeans
Têxtil Thomaz Pompeu
Inicialmente focada apenas na produção de redes e
depois integrando a fiação
de tecidos em geral, a Têxtil
Thomaz Pompeu foi centenária no estado.
A empresa, fundada por
Thomás Pompeu de Sousa
Brasil Filho em 1899 abriu
falência em 1987, mas tentou voltar ao mercado em
1993, prometendo investimento de US$ 30 milhões,
conforme reportagem do
Diário.
A antiga sede da empresa ficava onde é localizado
hoje o Beco da Poeira, no Centro de Fortaleza.
Indústria Guimarães
“Seu Guimarães, o senhor só faz café?”. O comercial e o sabor do Café Guimarães marcaram a época
em que a Indústria Guimarães estava em atividade.
Legenda: Propaganda do café Guimarães
A empresa, que produzia também floco de milho,
colorau e sucos tropicais, sofreu um incêndio em janeiro de 1985 e acabou por fechar as portas em agosto
de 1996 após a 13ª Vara Cível de Fortaleza decretar
a falência.
A falência foi decretada em razão de dificuldades
financeiras “decorrentes dos efeitos de inúmeras
medidas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo
Federal”.
Segundo o despacho da falência, publicado pelo
Diário, isso provocou a “perda no poder aquisitivo dos
consumidores de produtos fabricados pela empresa,
ocasionando o comprometimento do faturamento”.
Aba Film
As famílias fortalezenses tinham um lugar certo
para tirar um “retrato” muito antes de câmeras portáteis se popularizarem. A Aba Film foi fundada em
1934 pelo fotógrafo Ademar Bezerra de Albuquerque
e tinha mais de dez lojas espalhadas por toda a cidade.
A empresa é a proprietária do único registro fotográfico cinematográfico sobre cangaço, realizado por
Benjamim Abrahão Botto. O arquivo foi apreendido
e censurado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), durante o governo de Getúlio Vargas.
Apesar do sucesso à época, o empreendimento não
resistiu ao surgimento das novas tecnologias. A matriz
da empresa, localizada na avenida Heráclito Graça,
foi a primeira a fechar as portas. As outras unidades
findaram aos poucos ao longo dos anos 2000.
Gelatti
Quem viveu em Fortaleza na década de 70 deve
lembrar do sabor do sorvete Gelatti, da Frios Nordeste
S. A. (Frinosa). A loja ficava localizada na avenida

Barão de Studart e foi uma
das primeiras com fabricação própria da cidade.
De acordo com o jornalista e pesquisador Miguel
Ângelo de Azevedo, o Nirez, a chegada da fábrica à
cidade foi uma verdadeira
modernização. Como a estrutura do empreendimento
era transparente, quem passava ao redor podia ver os
funcionários uniformizados
trabalhando.
O último registro da empresa encontrado pela
reportagem foi em 1996, em uma nota do Diário do
Nordeste informando que a loja não mais funcionava.
Mercantil São José
Até hoje, é comum chamar o supermercado da semana de mercantil. Por alguns anos, o costume vinha
de fato do nome do mercado que era frequentado.
O Mercantil São José foi criado em 1962 pelo
empresário Eudes Ximenes e logo foi se expandindo
por Fortaleza e região metropolitana. Ao todo, foram
doze lojas.
Nirez conta que em 1987 o proprietário morreu em
acidente automobilístico, e, após a tragédia, a firma
pouco a pouco caiu em derrocada.
“Mais antigo supermercado do Ceará, há 44 anos
operando em Fortaleza, o Hiper Mercantil São José
entrou em crise financeira a partir do fechamento
da loja da Avenida Washington Soares, no dia 19 de
março de 2005. De lá para cá, das 11 lojas da rede,
duas foram arrendadas para o Carrefour e Center Box
e outras fechadas”, publicou o Diário do Nordeste
em 2006.
Segundo a reportagem, duas das últimas lojas foram
fechadas após corte no fornecimento de energia devido
à falta de pagamento.
Vilejack Jeans
A Vilejack Jeans foi uma marca importante no
estado entre as décadas de 1970 e 1990. A fábrica foi
fundada em 1972, com o nome de Cidrão Vilejack e
começou a trabalhar com jeans em 1979.
A empresa faliu logo nos primeiros anos, sendo
reativada em 1976. Em 1990, a fábrica foi considerada
a maior empresa de confecções de jeans no Brasil.
A queda da empresa começou após a abertura de
capital na bolsa, com uma operação denominada
“underwrinting”, colocando à venda no mercado 531
bilhões de ações. Na época, os diretores da Vilejack
culpavam o Plano Cruzado pelo insucesso dos negócios, aliada às altas taxar de juros do mercado.
A marca ainda existe hoje em dia, mas não mais no
Ceará. A antiga fábrica da empresa, localizada na Barra
do Ceará, é casa da comunidade do Gueto.
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Unifor Plástica: o eterno retorno das artes

e estilo, por ser demoMostra chega a sua
21ª edição instigando
crática e abraçar diversas
uma revisão histórica
linguagens”, acrescenta
afetiva entre artistas veFernando.
De 1982 a 1986, o
teranos e da novíssima
artista visual Sérgio Helle
geração. Um abraço utefoi graduando do curso de
rino. Na Universidade de
Fortaleza, instituição da Consolidada no circuito nacional das artes, a Administração de EmPlástica celebra 21 edições, atraindo
Fundação Edson Quei- Unifor
presas da Universidade
os olhares da classe artística e do público
roz, conhecimento cien- em geral. Registro fotográfico realizado na de Fortaleza e já nessa
edição de 2019 (Foto: Ares Soares)
década também começou
tífico e criação artística
nascem umbilicalmente atrelados, olhos a expor na Unifor Plástica. “Inicio minha
nos olhos. A rigor, nunca houve Unifor participação na mostra em 1983 e participo
sem a presença das artes. É assim desde de mais de uma dezena de edições. Em
1973, quando o campus abriu suas portas duas delas fui premiado. E participo dessa
para o ensino superior de excelência ao 21ª edição com muita honra, porque é um
mesmo tempo em que presenteou a cidade evento que faz parte da minha própria fore a cultura cearense com a primeira edição mação artística. A Unifor sempre fomentou
da Unifor Plástica, em junho do mesmo as artes no Ceará, seja pelas exposições
ano. Em 2021, a mostra comemora uma que promove ou quando dá visibilidade
maioridade simbólica e chega a sua 21ª a novatos e artistas consagrados a um só
edição ensejando elogios, ao mesmo tempo. Já visitei muitas exposições e fui
tempo em que instiga uma revisão histó- a muitas palestras no Espaço Cultural da
rica afetiva entre artistas veteranos e da Unifor, um lugar de formação de público
que nos dá acesso gratuito a obras de vanovíssima geração.
Quem já participou da mostra que se lor inestimável que só vemos em grandes
repete bienalmente e no próximo dia 19 museus do mundo. Volpi, Amilcar de
volta a atrair os olhares da classe artística Castro, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral,
e do público em geral assume um tom Antônio Bandeira, Sérvulo Esmeraldo,
de reverência ao se rever nela. Caso do Frans Krajcberg, Guignard, Hélio Oiticica,
artista visual Fernando França, que na 21ª Lasar Segall, Lygia Clark, Cildo Meireles,
edição foi convidado a pintar o retrato de Adriana Varejão, Beatriz Milhazes. Todos
um dos homenageados, o pesquisador da os grandes artistas estão ao alcance de noscultura popular tradicional e professor sos olhos através da coleção da Fundação
Gilmar de Carvalho. “A Unifor Plástica Edson Queiroz e isso dá muito prestígio ao
tem uma importância na minha trajetória Ceará”, vibra.
como pintor e desenhista. Foi o primeiro
“Não se ama
salão oficial que participei com pintura, o que não se
no final dos anos 1980, começo dos conhece”. Para
1990, participando de diversas edições na o artista visual
sequência. Era um dos poucos espaços, à Roberto Galvão,
época, que os artistas tinham para se fa- que participou da
zerem conhecidos e irem se firmando no primeira edição Sérgio Helle iniciou sua parmercado. Comigo foi dessa forma. Hoje da Unifor Plás- ticipação na mostra em 1983,
expondo em mais de
a internet é a grande vitrine, rapidamente tica, em 1973,
uma dezena de edições
(Foto: Acervo pessoal)
você se faz conhecido no mundo todo, se sendo premiado
o algoritmo deixar, claro. Mas antes não”, em uma delas com a série Arraias, que hoje
relembra.
pertence ao Governo do Estado, a produA mostra
ção artística do Ceará sempre foi carente
que acolhia
de espaços de divulgação. Sendo assim,
novos talentos
a mostra até hoje é a maior das vitrines
e artistas cealocais. Não bastasse isso, ele acrescenta, a
Unifor desenvolveu internamente uma verrenses já consagrados também
dadeira política de fomento às artes,casada
O artista visual Fernando
se mostrou de- França,
à educação.
que na 21ª edição foi
“Conhecer e
safiadora des- convidado a pintar o retrato
de um dos homenageados, o
de o princípio. pesquisador da cultura popular debater arte dentro
“ Q u a n d o s e tradicional e professor Gilmar de da universidade
aproximava a Carvalho (Foto: Acervo pessoal) tem outro peso,
época de inscrição da mostra via vários porque o pensacolegas artistas quebrando a cabeça para mento crítico e
Galvão participou
enviar um trabalho diferente, ousado... técnico também daRoberto
primeira edição da Unifor
quer dizer. Às vezes nem era a expressão passa a ser criatiPlástica, em 1973
(Foto: Ares Soares)
ou a linguagem a qual aquele artista esta- vo. Ao promover
va habituado, mas tinha que suar para en- exposições com importantes nomes das
trar no salão e tentar inovar, então saía-se artes no Brasil e no mundo a Unifor refina a
mesmo do lugar de conforto. Eu consegui sensibilidade do povo de um lugar. Isso não
me manter coerente, não queria reinventar é pouca coisa. A arte amplia nossa visão de
a pólvora, apenas me firmar como um mundo e incita a imaginação a criar outros
bom desenhista e pintor, fazendo o que mundos possíveis. Por isso, a população
me dava prazer. E a Unifor Plástica de precisa ver mais arte e de qualidade como
certa forma credenciou esse meu traço existe na Unifor”, convida o veterano.
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Esprojeto
eci s
ais

Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano
Poeta das rimas melodiosas
CASAL DESTAQUE 2014
Minha Musa
Amor, respeito e amizade;
União que não tem preço.

I
Conheci uma morena,
A quem dei muito valor
Com carinho e muita luta,
Conquistei o seu amor.

V
Minha família cresceu,
Agora tenho dois netos;
Jefferson e Jean Alex,
Meus herdeiros prediletos.

II
Um dia cheguei de longe,
Vim certo para ficar.
Trabalhei com muito afinco.
E logo quis me casar.

VI
Imortal, agora sou,
Considerado escritor.
Escrevo tudo que quero,
Com paciência e amor.

III
Ela é tudo que tenho,
Na minha vida sofrida.
Companheira inseparável,
Minha musa preferida.

VII
Vivendo meus belos dais,
Aposentando e contente.
Ao lado de minha princesa,
Sou feliz constantemente.

IV
Hoje sou um vencedor,
A ela muito agradeço.

Quem sou
I
Faço versos com ideologia e estética; rimo
em consonância, com a emoção! Analiso a
seleta antologia dialética; narro a arte, com
conhecimento e afeição,
com cuidado faço poesias
cancioneiras; Improviso
versos, com estilo prosaico. Somente uso relógios
de algibeiras; conhecendo o passado do povo judaico. Observo as línguas
semitas do aramaico.

III
Manuseio o gênero da antiga oratória;
amo a bela-arte, literária e poética. Radiante é o conteúdo de uma estória. Irei longe,
dominando a língua e a
ética abnegado sou, pelos
poemas líricos e simétricos, No auge, vivo e estilo da fonética. Oh! São
belos os estilos clássicos
e arcaicos.

Nota: O poeta Dr. MaII
riano é conselheiro da
Aprecio os célebres
Academia Brasileira de
poetas imortais. Leio os
Ciência, Artes, Histórias
escritores líricos. Com
e literatura ABRASCIsuas catilinárias. Belos
-SP. Ex-presidente da
são os poemas dos ilusAcademia de Letras e
tres ancestrais. Enalteço
Artes de caldas novas
Doutor Albery Mariano.
Comendador, Advogado,
a esposa, “musa” e as
ALACAN-GO e membro
Escritor e Poeta.
ilhas canárias. Rimando e
da academia de letras do
amando as famílias dos imortais, inspiração DF, e membro da Associação Nacional De
a Deus peço, a nós, vidas centenárias.
Escritores- ANE. Brasília – DF.
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Comendador Dr, Albery Mariano, Advogado, Professor e Poeta
Dama Comendadora Cleuza Luiza Mariano,
Pedagoga, Educadora e Escritora.

Uma vez mais temos a grata satisfação de prestar
homenagem ao conhecido casal, o Advogado Escritor e Poeta – Comendador Dr. Albery Mariano
e sua esposa Escritora, pedagoga e especialista
em educação- Dama Comendadora Prof° Cleuza
Luiza Mariano, por serem referência literária, não
só em Caldas Novas, mas por onde têm vínculos
culturais e acadêmicos. O comendador Dr. Albery
Mariano, ex-presidente da Academia de Letras
e Artes de Caldas Novas – GO, ex-membro da
Academia Brasileira de Artes, Cultura e História
de São Paulo, juntamente com sua esposa, também
acadêmica, tem feito excelente trabalho no mundo
das letras, escrevendo, incentivando e divulgando
livros históricos e pessoais de Goiás, Brasília,
Minas Gerais, Ceará e São Paulo.
Como membro da Associação Nacional dos
Escritores – (ANE) e conselheiro da Academia
Brasileira de Ciência, Artes, História e Literatura –
ABRASCI - São Paulo, em parceria com Academia
de Letras do Distrito Federal, com apoio de escritores contemporâneos ilustres, Dr. Albery Mariano
teve o privilégio de expor este ano em Brasília,
por ocasião da 11° Bienal do livro, 10 exemplares
sendo os livros históricos, incorporados ao acervo
da Biblioteca Nacional de Washington- Estados
Unidos (a maior e mais equipada biblioteca do
mundo). Sua incansável esposa, professora Cleuza Mariano, o acompanha em toda esta prazerosa
caminhada de eventos do saber, ora acumulando
cultura ou divulgando seus livros.
Trata-se de uma trajetória, onde sabedoria e
cultura fazem parte do dia a dia, deste privilegiado
casal de aposentados, ele na área jurídica e ela na
área educacional. A bela união e troca de carinho
entre eles, é notória pelos seus escritores.
“A flor lilás, tão serena, algumas eu já lhe dei.
Conhecendo a flor morena, por você, me apaixonei.
Poeta Dr. Albery Mariano
“Se eu pudesse teria, para tudo a solução. E, você
Albery, viveria so de amor e gratidão”
Poetisa: Prof° Cleuza Mariano
Com os nossos cumprimentos, pedimos a “Mãe
Rainha”, que cubra de bençãos e graças, este casal,
tão especial e temente a Deus.
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Leituras IX

Falsa Fortuna

Regina Stella (*)
Em desalinho, excitada, pondo a casa em polvorosa, foi
assim que a encontrei certa manhã.
Abertas as portas dos armários, puxadas as gavetas, escancaradas as portas das estantes, ela parecia uma lançadeira
correndo de um lado para o outro, conferindo, rasgando,
amontoando, livros, revistas, retalhos, quinquilharias.
Evidentemente desorientada, entre as caixas de papelão
espalhadas, as pastas, os recortes de jornal, as sacolas de
papel enfileiradas, onde punha, depois da viagem, os objetos
com destinos diferentes.
Começara com uma simples arrumação, enquanto
procurava um recibo que, jurava de pés juntos e cruzando
os dedos, pusera na prateleira do armário. Remexendo nas
bolsas, na mesa de cabeceira, nas gavetas, e contatando a
impossibilidade de encontrá-lo entre as receitas, as notas, os
lembretes de pagamentos, ela decidira fazer uma arrumação
geral e instalar de vez, a loucura na casa. E ali estava, uma
ilha cercada de inutilidades, perdida, sem saber por onde
começar, que rumo tomar, pegando uma coisa e soltando
outra, indecisa entre o que ia rasgar, o que ia guardar, o que
ia dar. E o que lhe custava terrivelmente perder.
La estavam as caixas miúdas, vazias, para um presente
de última hora, as fitas plissadas para um toque final nos
embrulhos, folhas de celofane, dobradas, e que tinham
chegado envolvendo os ramos de rosas nos últimos aniversários, contas de velhos colares, velhos balangandãs, fitas,
brincos sem o par, anéis e pulseiras há muito relegados,
páginas coloridas de revistas com receitas de cozinha, com
lembretes sobre maquilagem, sobre plantas, sobre moda.
Da última vez, quando se mudara para o apartamento
novo, e, presente à ocasião eu lhe dera uma boa ajuda, prometera a si mesma nunca mais juntar miudezas, se desfazer
de todo supérfluo, para lançar mão, um certo dia, num futuro
remoto. O que eu via ali, no entanto, era uma verdadeira
lição de como amontoar quinquilharias.
Era evidente que sofria ao tentar se desfazer do que juntara, como se arrancasse um pedaço de si mesma, relutando.
E vi que, na batalha que decididamente começara, batia em
retirada e, vencida, fazia retornar muitas das miudezas às
gavetas abertas.
Através do tempo, vamos juntando enorme bagagem
que se empilha pela casa, e nem nos damos conta! Avaramente guardamos o que nos chega, presentes, lembranças
de viagem, quinquilharias que nunca faremos uso, objetos
quebrados que nunca consertaremos, e nos deixamos vencer pelo sentimento de posse. Sob sete chaves guardamos
a falsa fortuna, e a cada ano acrescentamos mais e mais à
volumosa bagagem.
Tentamos nos enganar, paradoxalmente! Na impossibilidade de prender o essencial, apegamo-nos ao acidental.
Fluem as horas, e o tempo que não conseguimos reter.
Nem o brilho dos olhos, nem o viço, nem a mocidade.
Perdemos o porte dos anos verdes, a presteza, a agilidade.
Despojamo-nos, coagidos, instante a instante do que nos é
mais caro, e guardamos nos armários as fantasias que nos
dão a ilusão da permanência e da posse.
Ah! se não nos custasse livrar-nos do supérfluo, e pudéssemos, como sábios, caminhar de mãos vazias! Não sofreríamos o pânico do assalto nem o medo da perda. Sem elos
para nos acorrentar a nos obrigar a olhar permanentemente
para baixo, desimpedidos, usufruiríamos da paisagem que
se descortina em volta, e muita vez perdida, na preocupação
do peso que levamos, curvados. Por certo seria menos dura
a caminhada, e franco o riso, compartilhado.
Com os olhos no alto a visão se alarga, se amplia, e
se pode usufruir do céu, do espaço sem fronteiras, interminável.
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista, escritora,
cronista,poetisa.
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IBGE: Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na
pobreza e 13 milhões na extrema pobreza
A situação é mais crítica no
lação branca foi de quase R$ 2
Maranhão, que tem um a cada
mil, enquanto os pretos e pardos
cinco moradores na indigência..
ficaram com metade.
O IBGE divulgou um retrato
“A disparidade é muito grande
das condições sociais do país em
e ela atinge sempre as mesmas regiões e os mesmos grupos étnicos.
2019. Quase 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza.
Eles têm condições de vida muito
Desigualdade: uma praga que
precárias. Uma situação difícil de
assola o Brasil desde sempre e que
você sair desse nível social para
IBGE: Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na pobreza e
criou raízes profundas.
atingir um ganho social e mudar
13 milhões na extrema pobreza
Andressa teve o primeiro filho
de situação de vida”, avalia Écio
aos 14 anos. Hoje, aos 23, já tem quatro. Quando chove, Costa, professor de Economia da UFPE.
ela, o marido e os quatro filhos têm que dormir em cima
O país que bate recordes na agricultura, que exporta
de um estrado, preso entre a janela e o muro, porque fica alimentos e até aviões para o mundo, tem um uma boa
tudo alagado.
parcela da sua população sem acesso ao mínimo para ter
“Eu chorando porque eu ali em cima ouvindo as uma vida digna. Brasileiros que não têm dinheiro para
coisas caindo dentro de casa, não podendo fazer nada. morar, para se alimentar, para educar os filhos, e que
Vendo cobra andando aqui. E eu com as crianças ali em parecem presos a um círculo que precisa ser quebrado.
cima. E grávida”, conta Andressa Nascimento, faxineira
Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 13 milhões
desempregada.
de pessoas na extrema pobreza, aquelas que, de acordo
No extremo, onde está Andressa, os 10% mais po- com o Banco Mundial, vivem com até R$ 151 por mês.
bres ficaram, em 2019, com menos de 1% do total de E quase 52 milhões na pobreza - com renda de até R$
rendimentos recebidos pelas pessoas no país. No outro 436 por mês. A situação é mais crítica no Maranhão, que
extremo, os 10% mais ricos ficaram com quase 43%.
tem um a cada cinco moradores na indigência.
Um dos mais conhecidos indicadores de desigualdade
Dona Alteliene Amorim Rodrigues, desempregada,
é o Índice de Gini. Ele varia de zero, que representa a vive em São Luís em uma palafita sem água encanada
perfeita igualdade, até 1, a desigualdade máxima. No e sem banheiro.
Brasil, o índice ficou em 0,543. No ranking internacional
“Eu espero que um dia eu tenha um lugar melhorzinho
da desigualdade, o Brasil ocupa a posição 156, abaixo para que eu possa morar. Uma casa pequena, mas em um
de Botsuana, na África, Colômbia e México.
lugar bem honesto. Que seja pequena, mas de tijolos. Um
As diferenças são ainda mais cruéis quando levamos banheiro, meu sonho. Por enquanto, eu estou levando”,
em conta a cor da pele. O rendimento médio da popu- conta. G1 27.08.2021

População do Ceará chega a 9,2 milhões
de habitantes, diz IBGE

Houve aumento de 53 mil habitantes desde 2020. Ano passado o número de habitantes era de 9.187.103
milhões.
• Ceará atinge 9,1 milhões de habitantes em 2019 e é o 8º estado mais
populoso do Brasil, aponta IBGE
Ceará ocupa 8º lugar no ranking
dos estados com maior número de
habitantes, diz IBGE. A população do
Ceará foi estimada em 9.240.580 habitantes. A estimativa
com o total de habitantes se refere a 1° de julho de 2021
e foi publicada no Diário Oficial da União.
Os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à
ausência de novos dados de migração, além da necessidade
de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade,
fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica
como um todo.
Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou um total de 9.187.103 milhões de
pessoas. Houve um acréscimo de 53.477 pessoas.
O número deste ano representa um crescimento de cerca
de 0,58 % na comparação com a população estimada em
2020. O detalhamento da pesquisa será divulgado pelo
IBGE às 9h.
As estimativas populacionais são um dos parâmetros
utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo
do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

referência para vários indicadores
sociais, econômicos e demográficos.
População brasileira
A população brasileira foi estimada
em 213.317.639 habitantes. Segundo
o IBGE, a quantidade deste ano representa um aumento de cerca de 0,7% se
comparado com a população estimada
ano passado.
As estimativas populacionais são
um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da
União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados
e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos, os principais destaques
dos estados:
• São Paulo permanece na frente como a unidade
da federação com mais habitantes: 46,649 milhões
de pessoas. Ano passado, a população paulista era de
46,289 milhões.
• Na sequência, os estados mais populosos são Minas
Gerais (21,411 milhões) e Rio de Janeiro (17,463 milhões).
• O Distrito Federal tem população de mais de 3 milhões
de habitantes.
• Roraima tem a menor população: 652.713.
• Apesar de ter a menor população, Roraima teve o
maior aumento percentual entre 2020 e 2021, passando
de 631.181 habitantes para 652.713.
• Piauí registrou o menor aumento percentual, passando
de 3.281.480 habitantes para 3.289.290.

Ceará em Brasília
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Leituras X

Culinária

A população atual da Terra gira em
torno de 7,8 bilhões de habitantes

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

Humor Negro e Branco Humor

Para a maioria das pessoas, é um número grande. Isso
é tudo. No entanto, em termos percentuais, podemos apreciá-lo em uma dimensão mais humanamente gerenciável.
A análise resultante é relativamente mais fácil de entender.
Desse total de 100%:
- 11% estão na Europa
- 5% estão na América do Norte
- 9% estão na América do Sul
- 15% estão na África
- 60% vivem na Ásia
- 49% vivem no campo
- 51% vivem em cidades
- 12% falam chinês
- 5% falam espanhol
- 5% falam inglês
- 3% falam árabe
- 3% falam hindi
- 3% falam bengali
- 3% falam português
- 2% falam russo
- 2% falam japonês
- 62% falam sua própria língua nativa.
- 77% possuem casa própria ou locada.
- 23% não têm onde morar.
- 21% consomem mais calorias que o necessário
- 63% podem comer três refeições completas.
- 15% estão desnutridos, comeram a última refeição, mas
não passaram para a próxima.
- O custo de vida diário de 48% é inferior a US$ 2,00
- 87% têm água potável limpa.
- 13% carecem de água potável e ou têm acesso apenas
a uma fonte de água contaminada.
- 75% têm telefones celulares
- 25% não tem
- 30% têm acesso à internet.
- 70% não têm condições de se conectar.
- 7% receberam educação universitária.
- 93% não cursaram faculdade.
- 83% sabem ler.
- 17% são analfabetos.
- 33% são cristãos
- 22% são muçulmanos
- 14% são hindus
- 7% são budistas
- 12% são de outras religiões
- 12% são ateus, sem crenças religiosas
- 26% vivem menos de 14 anos
- 66% morreram entre as idades de 15 e 64
- 8% têm mais de 65 anos.
Se você tem sua própria casa (ou locada), faz de 3 a 6
refeições completas diárias e bebe água limpa, tem um telefone celular, pode navegar na Internet e fez faculdade, você
está no pequeno Grupo dos Privilegiados (vc é da categoria
Elite Global de menos de 7% da população mundial).
Nas condições atuais, de cada 100 pessoas no planeta,
apenas 8 podem viver ou ultrapassar os 65 anos.
Se você tem mais de 65 anos, seja feliz e grato. Aprecie
a vida, aproveite o momento.
Cuide bem da sua saúde porque ninguém é mais importante do que você!
Aprecie cada momento restante e não reclame, viva e
ajude o próximo.

Ceará em Brasília

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília

Alexandro Araújo Nascimento (Itarema) Cozinheiro: João Moura
Rodrigues (Itarema).
Galeteria Beira Lago
SCES Trecho 02 Conj. 33 ao lado do Pier 21.
Proprietário: João Miranda Lima (Ipueiras), Gerente: José Afonso
Miranda Lima (Ipueiras), Maitre: Raimundo Chaves de Carvalho(Nova Russas), Garçons: Hélio Martins de Melo (Nova Russas) e
Antônio Alcimário (Pereiro).
Ki Filé
405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61) 3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vasconcelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Raimundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira
(Granja)
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Marilza / Regina
(Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especialidade: Picanha
na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de dois, panelada,
rabada, sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 60 Planaltina-DF
(em frente à Feira de Confecções de Planaltina) 3389-7000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte,
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 33820444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 - 3201-5204. Dono e Maitre – Francisco
Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe)
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14 - Lago Norte/2194-7641
Em frente a loja do Pão de Açúcar.
New Koto (comida japonesa)
SQS 212 loja 20 - 3346 9668 - Garçons: Francisco Olavo Aprigio,
Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de
Guaraciaba do Norte, José Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José
Aurélio (Sobral), sushiman João Carlos Nascimento e o ajudante
dele, Eridam Lopes e o ajudante de cozinha Francisco Alan, todos
de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol:
Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005
- Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill
Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj, A Lt 60 – 9627 6430
Planaltina 73.300-000
Praliné
SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 3443 7490,
3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José Osmar Gabalia (Sobral) - Caixa: Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte
Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toinha) Celeste
Jorge Mesquita (Santa Quitéria)
409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel 3271 8722
Restaurante Central
Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); Churrasqueiro e especialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de Confecções de Planaltina-DF
- 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias (Independência); Gerente
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área Especial S/N - Mercado do Núcleo
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147-0585 3021-4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Messias Lima
da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110
035 Tel 3563-4674
Silvio’s Bar e Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 3349-5650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 3328-4265

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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Deputada Paula Belmonte destinou emenda parlamentar
de R$ 200 mil para a Casa do Ceará

âmara Dos Deputados Gabinete
da Deputada Federal Paula
Belmonte – CIDADANIA/DF
Ofício nº. 84 /2021 – GAB/Deputada
Paula Belmonte Brasília, 23 de agosto
de 2021. Ao Senhor José Sampaio de
Lacerda Júnior Presidente CASA DO
CEARÁ EM BRASÍLIA SGAN Quadra
910 Conjunto F Asa Norte | Brasília-DF
| CEP 70.790-100 | Fone: 3533-3800
- casadoceara@casadoceara.org.br
NESTA Assunto: Destinação de Emenda
Parlamentar nº 40530002 – LOA 2021
Senhor Presidente, Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa
Senhoria para informar-lhe que destinei
para a entidade CASA DO CEARÁ
EM BRASÍLIA, inscrita no CNPJ nº
00096933000124, o valor total de R$
200.000,00 (duzentos mil, duzentos e
noventa e três reais) – GND 3 (Custeio),
objeto da emenda parlamentar 40530002,
alocado na funcional programática
10.81101.14.422.5034.21AR.0053,
junto a Secretaria Nacional de Proteção
a Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, na
Modalidade de Aplicação 50, o qual será
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executado com espeque na Lei nº 13.019/2014.
Portanto, informo que essa Entidade deverá
adotar os procedimentos necessários com vistas
ao recebimento de tais recursos, cuja indicação
de beneficiário já foi solicitada junto a referida
Secretaria Nacional cuja unidade orçamentária
encontra-se alocado os recursos, conforme
documento anexo. Na oportunidade, ressalto
a importância de se fortalecer essa importante
entidade que desde o início da década de 60
vem fazendo história nos mais diversos tipos
de serviços assistências às milhares de pessoas
do Distrito Federal. Informo, ainda, que o Gabinete da Deputada Paula Belmonte encontra-se
a disposição de Vossa Senhoria para quaisquer
esclarecimento que se faça necessário, por meio
do servidor Luiz Eduardo – 61 99924-1328 – 61
3215-6440 – e-mail: luiz.netto@camara.leg.br,
Secretário Parlamentar e responsável técnico
pelas questões de orçamento. Por fim, antecipo
meus votos de elevada estima e distinto apreço,
bem como ressalto que os recursos ora destinados deverão ser executados de acordo com os
princípios, normas e preceitos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio, principalmente da
legalidade, moralidade, eficiência, publicidade
e impessoalidade. Atenciosamente, Deputada
Federal Paula Belmonte.
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