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Wilson Ibiapina lança seu livro de Memórias, Histórias de Gente da Gente. Leia mais na pág. 07

Casa do Ceará chega aos 57 anos de vida e serviços
 aos cearenses e brasilienses. Leia mais na pág. 04

Ceará ganha selo de segurança global ‘Safe Travels’ 
do Conselho Mundial de Viagens e Turismo

José Sampaio de Lacerda Júnior, Vicente Nunes Magalhães, 
Francisco Machado da Silva e Alaor Barra Sobrinho.

Doação da Fundação Itaú.

O Nordeste brasileiro compõe o topo da lista das cidades mais pro-
curadas para janeiro do próximo ano, com Maceió e Recife.

Fortaleza é o primeiro destino nacional mais cotado para o turismo 
em 2021. A informação é da pes-
quisa realizada pelo Site Decolar.
com para viagens em janeiro do 
próximo ano.

A falta de uma vacina para 
Covid-19 não inibe a vontade dos 
viajantes e o destino tradicional-
mente turístico segue na lista dos 
mais procurados, desta vez, na li-
derança. O top 3 da lista é comple-
tamente nordestino, com Maceió e 
Recife, respectivamente.

Turismo: baixo índice de con-
taminação fortalece Ceará como 
destino

Setor do turismo no Ceará 
perde 1,1 mil estabelecimentos em 
seis meses de pandemia, diz CNC

Somente três cidades brasilei-
ras da relação não são nordestinas: 
Rio de Janeiro (4º), São Paulo (8º) e Florianópolis (9º). 

Pesquisa

A pesquisa foi realizada com base nas buscas realizadas até o dia 
19 de outubro, para viagens com check-in até 10 de janeiro de 2021.

Foto: Diário do Nordeste

Casa do Ceará enfrentou pandemia do Covid 19 com 
ajuda de benfeitores. Itaú fez mais doações. Leia mais na pág. 20

Fortaleza é o destino turístico nacional mais procurado. Leia mais na pág. 14

O estudo levou em consideração os dados de buscas dos clientes no site. 
De acordo com a Decolar, apesar da reabertura gradual da economia e do 
mundo inteiro estar passando por fases diferentes deste processo, já é possível 

perceber aumento no fluxo das buscas 
para as férias de janeiro.

A pesquisa foi realizada com base 
nas buscas realizadas até o dia 19 de ou-
tubro, para viagens com check-in até 10 
de janeiro de 2021.

Destinos internacionais
Também foram avaliadas as buscas 

para destinos internacionais. Nesta ca-
tegoria, Orlando (EUA) lidera as inten-
ções dos brasileiros, seguida por Cancún 
(MEX) e Lisboa (PT).

Confira a lista completa:
Nacionais:
1º - Fortaleza, 2º - Maceió, 3º - Reci-

fe, 4º - Rio de Janeiro, 5º - Natal, 6º - Sal-
vador, 7º Porto Seguro, 8º - São Paulo, 9º 
- Florianópolis e 10º - João Pessoa 

Internacionais 
1º - Orlando, 2º - Cancún, 3º - Lis-

boa, 4º - Buenos Aires, 5º - Miami, 6º - Santiago, 7º - Nova Yor, 8º - Punta 
Cana, 9º - Paris e 10º - Londres 

Francisco Machado da Silva, Noêmia da Conceição Neta Ramos Barra, 
Alaor Barra Sobrinho, José Sampaio de Lacerda Júnior, Antônia Lúcia 

Guimarães de Aguiar, Fabíola de Souza Freire de Moraes, Zilda de 
Souza Sanchez e Ivete Simonette do Amaral.
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Conversando com o Leitor 
#Agradecemos aos muitos que nos ajudaram a manter 

a Casa do Ceará aberta, morrendo e resistindo, o que 
acentua como Rio Jaguaribe, a nossa tenacidade.

# Começamos a reabrir nossos cursos de Corte e Cos-
tura e Cuidadores.

# Agradecemos a Fundação Itaú por nos ter prestado 
inestimável apoio com testes, material de proteção indi-
vidual, material de limpeza e higienização.

# Matemos nossos sites regulares no ar, com audiên-
cia nada desprezível. O Portal da Casa que para muitos 
cearenses mundo afora é um dos únicos canais de comu-
nicação com o Ceará chegou aos 440.557 acessos fora 
e dentro do país. O site é atualizado diariamente com o 
que de mais importância ocorre no Ceará,

# O nosso site www.ceara50anosdeBrasília bateu os 
159,470 acessos. É certamente um documento relevante 
sobre a Casa que chegou aos 57 anos m 15 de outubro, 
No site estão as 150 biografias dos cearenses, pioneiros 
ou não, que contribuíram para a consolidação de Brasília, 
a partir do presidente Castello Branco.

# O nosso site www.casadoceara50anos chegou aos 
38.689 acessos, também mostrando o desenvolvimento 
da Casa do Ceará a partir de Chrisantho Moreira da Rocha 
que vocacionou a Casa para assistência social aos idosos 
criando a Pousada que leva o nome e que acolhe 

# Continuamos sendo vistos mundo afora. Nos últimos 
30 dias, por brasileiros (cearenses) nos Estados Unidos 
(Chicago), Reino Unido, Portugal, Espanha. França, Ni-
géria, Togo, Benin, Turquia, Costa do Marfim, Argentina 
(Buenos Aires).

# No Brasil, fomos visitados em 171 municípios, 
principalmente nos arredores de Brasília, no seu Entorno, 
aumentando a nossa presença na Comunidade: Brasília, 
Novo Gama, Valparaíso de Goiás, São Paulo, Águas Lin-
das, Planaltina, Rio de Janeiro, Cidade Ocidental, Campo 
Grande, Recife, Jacareí, Santo Antônio do Descoberto, 
Goiânia, João Pessoa, Curitiba, Tianguá, Manaus, Ma-
capá, Salvador, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Niterói, Mossoró, Natal, Porto Alegre, Florianópolis.

# XVII Jornada Cultural do Museu do Sertão, de 
Benedito Vasconcellos Mendes (Sobral), será 5 de de-
zembro, no São de Eventos do Museu (Estrada Alagoinha 
a 4 quilômetros de Mossoró, “A Capital do Semiárido. 
Programação de peso, incluindo a visita aos pavilhões do 
Museu, guiado pelo prof. Benedito Vaconcellos Mendes 
e pela pedagoga Susana Goretti Lima Leite, a execução 
do Hino do Museu do Sertão e da Ópera do Baobá pela 
juiza de Direito, escritora e cantora Welma Menezes, lan-
çamento do livro “Um Olhar sobre o Museu do Sertão”,, 
apresentação do Forró do Museu do Sertão pelo forrozeiro 
alagoano Geraldo Cardoso, “O Matuto de Luxo” que 
em parceria com o poeta e apresentador cearenses Jonas 
Alves é autor da letra e a musicado referido forró.

# Na oportunidade, serão inauguradas, Pinacoteca 
Melquiades Pinto Paiva,Cordelteca Sertaneja Gutemberg 
Andrade, Vídeotreca do Cangaço Aderbal Nogueira

# Brinquedoteca Sertaneja Suzana Goretti
Serão doados livros ao Núcleo Municipal Elias Salem 

e o ex- governador do Ceará, Gonzaga Mota doará uma 
Mini biblioteca.

Espaço Lúciano Barreira
“A idade sexual do homem comparada aos aviões
Hoje li no mural de Marcelo Grande Tourinho esta 

verdadeira obra-prima. Se você é desses que associam sexo à 
aviação, eis um reforço para suas fantasias mais inconfessas. 
A) Homem até os 20 anos: Avião de Papel. Faz apenas voos 
rápidos, de curto alcance e duração. Em geral, decola com o 
auxílio da mão do dono; B) Dos 20 aos 30 anos: Avião de 
Caça Militar. Sempre a postos, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. Ataca qualquer objetivo. Capaz de executar várias 
missões, mesmo quando separadas por curtos intervalos de 
tempo; 

C) Dos 30 aos 40 anos: Aeronave Comercial de Voos 
Regionais. Mantém horários regulares. Destinos bastante 
conhecidos e rotineiros. Os voos nem sempre saem no horário 
previsto, o que demanda mudanças e adaptações que irritam 
a clientela; D) Dos 40 aos 50 anos: Aeronave Comercial de 
Voos Internacionais. Opera em horário de luxo. Destinos de 
alto nível. Voos longos, com raros sobressaltos. A clientela 
chega com grande expectativa; ao final, sai cansada, mas 
satisfeita;

E) Dos 50 aos 60 anos: Aeronave de Carga. Preparação 
intensa e muito trabalho antes da decolagem. Uma vez no ar, 
manobra lentamente e proporciona menor conforto durante a 
viagem. A clientela é composta majoritariamente por malas e 
bagulhos diversos; F) Dos 60 aos 70 anos: Asa Delta. Exige 
excelentes condições externas para alçar voo. Dá um trabalho 
enorme para decolar e, depois, evita manobras bruscas para 
não cair antes da hora. Após a aterrissagem, desmonta e 
guarda o equipamento. G) Dos 70 aos 80 anos: Planador. Só 
voa eventualmente e com auxílio. Repertório de manobras 
extremamente limitado. Uma vez no chão, precisa de ajuda até 
para voltar ao hangar; H) Depois dos 80 anos: Aeromodelo. 
Só serve para enfeite!”

Fernando Dourado Filho
 

Modéstia Cearense!
Estava num passeio em Roma quando, ao visitar a Catedral de 

São Pedro fiquei abismado ao ver uma coluna de mármore com um 
telefone de ouro em cima.

Vendo um jovem padre que passava pelo local perguntei a 
razão daquela ostentação.

O padre então me disse que aquele telefone estava ligado a uma 
linha direta com o paraíso e que se eu quisesse fazer uma ligação eu 
teria de pagar 100 dólares.

Fiquei tentado porém declinei da oferta.
Continuando a viagem pela Itália encontrei outras igrejas com 

o mesmo telefone de ouro na coluna de mármore. Em cada uma das 
ocasiões perguntei a razão da existência e a resposta era sempre a 
mesma:

 
Linha direta com o paraíso ao custo de 100 dólares a ligação.
 
Depois da Itália, chegando ao Brasil, fui direto para o Ceará.
Ao visitar a nossa gloriosa Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 

ali na Duque de Caxias, no centro da cidade de Fortaleza, fiquei 
surpreso ao ver novamente a mesma cena: uma coluna de mármore 
com um telefone de ouro.

 
Sob o telefone um cartaz que dizia: LINHA DIRETA COM O
PARAÍSO - PREÇO POR LIGAÇÃO = R$ 0,25 ( vinte e cinco 

centavos ).
 
Não me agüentei, e perguntei....
 
Padre, eu disse, viajei por toda a Itália e em todas as catedrais 

que visitei vi telefones exatamente iguais a este, mas o preço da 
chamada era 100 dólares. Por que aqui é somente R$ 25 centavos?

O Padre sorriu e disse. Meu amigo, você está no Ceará. Aqui a 
ligação é local
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A Covid 19 marcou a humanidade de uma 
forma que ninguém poderia supor ou imaginar.

Uma tragédia com grande agravos à condição 
humana, já que a fome será a primeira sequela.

Não há alimentos para todo mundo, apesar do 
nobre esforço da FAO e nem todo mundo pode 
comprar.

A segunda grande sequela será o desemprego. 
A terceira, a redução da renda.

O mundo passou por tragédias bem maiores, 
sua dimensão de mortos, mas está tem um 
dimensionamento terrível graças a instanta-
neidade da comunicação.

A gripe espanhola teve efeitos mais efeti-
vos e mais dramáticos mas não havia como 
impactar.

No Brasil, por exemplo, o total de mortos 
equivale à queda de 30 mil aviões com 50 
mortos; ou à queda de 3,000 aviões com 500 
mortos!!!

Não houve comoção pública sobre os 150 mil 
mortos, apresentado como fato normal.

Mas isto será menos grave do que a fome e o 
desemprego que podem ter efeitos perversos.

O Ceará chegou em 3º na estatística nacional 
de infectados e mortos, apesar de uma população 
menor do que outros estados.

Tememos que nada mude na saúde pública, no 
SUS e no mercado privado, Não há menor indicio 
de que vai mudar. 

Saúde continua sendo uma tragédia no Ceara 
e no Brasil. 

Banalizou-se o respeito à vida humana.

Inácio de Almeida (Baturité) Diretor 
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Mauro Brasil de Holanda r no Kuwait e no Bahrein 
Monarquias do Gol-

fo Pérsico, uma re-
gião rica em petróleo, 
Kuwait e Bahrein vão 
ter um elo com o Ceará. 
O diplomata Francisco 
Mauro Brasil de Ho-
landa, (Fortaleza), vai 
assumir as embaixadas 
do Brasil nos dois países. Aos 64 anos, Holanda teve, 
(23), seu nome aprovado pelos senadores com 37 votos 
favoráveis e 3 contrários.

A presença de cearenses na carreira diplomática é 
pequena. Segundo o Itamaraty, entre os 1.565 diploma-
tas de seu quadro de servidores, 11 embaixadores são 
naturais do Ceará. Há pelo menos outros 14 cearenses 
diplomatas na ativa atuando como assessores no Mi-
nistério das Relações Exteriores ou em outros órgãos.

Holanda é hoje o representante brasileiro junto ao 
Estado da Palestina. O cearense assume a nova embai-
xada do Bahrein em um momento de visibilidade. No 
dia 15, Israel assinou um acordo histórico, criticado 
pelos palestinos, com o Bahrein, sob apoio do presi-
dente norte-americano Donald Trump. Também aliado 
dos EUA, o Kuwait se opõe, porém, à aproximação 
com os hebreus.

Holanda ingressou na carreira diplomática em 1981. 
É formado em Economia pela Universidade de Brasília 
e tem mestrado em relações internacionais pela School 
of Economics, em Londres.

De 2005 a 2011, o diplomata ocupou o cargo de 
chefe da Divisão da Ásia e Oceania II. Em 2011, ele 
foi nomeado diretor do Departamento da Ásia do Leste.

Embaixador cearense 2
Miguel Júnior França Chaves de Magalhães que 

desde 2015 era embaixador do Iraque agora será o 
representante diplomático do Brasil junto a Taipé, 
China Nacionalista, a partir de Tóquio

Embaixador cearense 3
Nilo Barroso que era embaixador em Nicósia, Chi-

pre, foi removido para Brasília e aguarda posto.

Juiz Convocado
O juiz Marcos Mairton, que foi Juiz em Quixadá e 

Fortaleza) foi novamente convocado e deverá perma-
necer na equipe do Ministro Raul Filho, no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

Dia do Nordestino
Edmilson Caminha marcou o Dia do Nordestino 

com uma entrevista à Rádio Nacional de Brasília, 
falando sobre o Nordeste e especial o Ceará velho de 
guerra. No Rio de Janeiro, as comemorações foram 
marcantes na Feira de São Cristovão, que foi ocupa-
da pela comunidade. A pandemia atrapalhou mas a 
aglomeração foi controlada.

Novo Arcebispo de Brasília/DF 
O Santo Padre nomeou Ar-

cebispo o Metropolitano da 
Arquiocese de Brasília dom. 
Paulo Cézar Costa, transferindo 
da Diocese de São Carlos/SP.

Dom. Paulo Cézar Costa 
nasceu em 20 de julho de 1967 
a Valença/RJ, Fez os estudos de 
Filosofia no Seminário Nossa 
Senhora do Amor Divino de 
Petrópolis/RJ e de Teologia 
no Instituto Superior de Teologia Arquidiocese Metro-
politana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Obteve a 
Licença e o Doutorado em Teologia Dogmática na Pon-
tifícia Universidade Gregoriana de Roma (1996-2001).

Foi ordenado em 5 dezembro 1992 na Diocese de 
Valença/RJ.

Foi Vigário Paroquial em Paraíba do Sul (1993); 
Pároco da Paróquia de São Sebastião dos Ferreiros 
em Vassouras (1994-1996), Pároco da Paróquia de 
Santa Rosa de Lima em Valença (2001-2006); Diretor 
e Professor do Departamento de Teologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (2007-2010); 
Reitor do Seminário Interdiocesano Paulo VI e Diretor 
do Instituto de Filosofia e Teologia Paulo VI em Nova 
Iguaçu (2006-2010).

Em 24 novembro 2010 foi nomeado bispo Auxiliar 
na Arquidiocese Metropolitana de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, recebendo a ordenação episcopal em 5 de 
fevereiro de 2011. 

Em 22 de junho de 2016 foi transferido como bispo 
de São Carlos/SP

Na Conferência Episcopal Brasileira (CNBB) è 
Membro do Conselho Permanente e da Comissão Epis-
copal para a Cultura e para a Educação. É Membro do 
Pontificio Conselho para a l Unidade dos cristãos da 
Pontificia Comissão para a l América Latina.

De Ministros
O Ministro cearense do STJ, Raul Araújo, foi de-

signado para o TSE.
O Ceará não tem mais ministros no TCU. Pernam-

buco tem dois, a Bahia 1, Paraíba 1 e Alagoas 1 e 
Maranhão 1.. Dos nordestinos, três estão na Lava Jato. 

O ministro Napoleão Maia tem estado em evidência.

Surdos e mudos
Os senadores e deputados federais cearenses per-

dem o bonde da história. Seguem mudos e calados. 
Cid Gomes voltou ao ataque, isolado, contra Paulo 
Guedes que acusou os senadores de cometerem cri-
me contra o país ao manter o veto da aumento de 
salários dos servidores. O senador Tasso abraçou a 
PEC Paralela e atrofiou a reforma da previdência. 
O senador Girão atira no que vê. Já os deputados, 
até nome do PDT que tinha alguma luz, agora estão 
todos na muda, Todos se omitiram na incorporação 
do Ceará na área da CODEVASF velho e surrado 
projeto para acabar com o DNOCS.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
Ceará perde Paulo Bonavides
O professor e jurista Paulo 

Bonavides morreu em 30.10 
rm Fortaleza, aos 95 anos. 

O jurista era considerado 
um dos constitucionalistas 
mais respeitados do Brasil. Foi 
presidente emérito do Instituto 
Brasileiro de Direito Constitu-
cional (IBDC), presidente de 
honra do Instituto de Defesa 
das Instituições Democráticas 
(IDID) e diretor da Revista Latino-Americana de 
Estudos Constitucionais, que ajudou a fundar.

Foi professor emérito e visitante de universidades 
do Brasil e do exterior e recebeu o título de doutor 
honoris causa da Universidade de Lisboa (1998) e 
da Universidade Inca Garcilaso de La Vega (2009).

Entre os prêmios recebidos pelo jurista estão o 
Carlos de Laet, da Academia Brasileira de Letras, a 
Medalha Rui Barbosa, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, e o Grande Colar do Mérito, do Tribunal de 
Contas da União (2005).

Novo bispo de Itapipoca
O Santo Padre aceitou a renuncia de dom. 

Antônio Roberto Cavuto, O.F.M. Cap. Bispo de 
Itapipoca

O papa nomeou para Itapipoca dom. Rosalvo 
Cordeiro de Lima,que era bispo auxiliar de Fortaleza

Dom Rosalvo Cordeiro de Lima nasceu em 25 de 
janeiro de 1962 em União dos Palmares (Alagoas).

Estudou Filosofia no Seminário Sagrado Cora-
ção de Jesus em Mogi das Cruzes/SP e Teologia na 
Faculdade Teologia Nossa Senhora da Assunção, 
a São Paulo.

Foi sacerdote em 1° novembro de 1992, em Aru-
já, Diocese de Mogi das Cruzes/SP.

Foi Vigário Paroquial na igreja de Jesus Cristo 
Redentor do Homem, a Itaquaquecetuba (1992 
– 1993); Coordenadora Pastoral Vocacional da 
Diocese de Mogi das Cruzes (1994 – 2000); Admi-
nistrador Parquial da igreja Jesus Cristo Redentor 
do Homem (1994 –1997); Paroco da igreja i São 
José, a Salesópolis (1997-2011); Diretor Espiritual 
do Seminário de Mogi das Cruzes (2000-2011).

Em fevereiro de 2011 foi nomeado bispo Auxiliar 
de Fortaleza. Na Conferencia Episcopal da Regio-
nal Nordeste da CNBB É Membro da Comissão 
para o Serviço a Cariade, Justiça e Paz.

No olho do furacão
 O cearense mais em evidencia na República hoje 

é o almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que é 
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
Republica, que cometeu a gafes nas duas indicações 
infelizes

Carlos Alberto Decotelli, para o MEC (Ministério 
da Educação). Flagrado com várias inconsistências 
no currículo, saiu do cargo em 5 dias.
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Casa do Ceará chega aos 57 anos de vida 
e serviços aos cearenses e brasilienses.
A Casa do Ceará em Brasília com-

pleta, em 15 de outubro, 57 anos de 
existência e desta vez a pandemia que 
assolou o mundo não nos deixou pres-
tar as justas e merecidas homenagens, 
como anualmente fazemos, àqueles que, 
cearenses ou não, asseguram apoio para 
que suas ações continuem transcendo 
ao tempo. 

Trata-se da única Casa representati-
va dos Estados brasileiros inserida na 
vida dos brasilienses de Brasília e do 
Entorno.

Sua existência é um desafio a mais à 
determinação, à tenacidade, à persistên-
cia, à perseverança dos cearenses, como 
fundamento na cearensidade, de fazer 
o bem sem olhar a quem, de construir, 
de empreender, de 
estar presente, de 
acolher, de apoiar 
a todos aqueles que 
como nós, supera-
mos, dia a dia, e de 
nos reconstruirmos 
e de nos refazer-
mos a cada passo de 
nossas vidas.

A Casa do Ceará 
é uma obra cicló-
pica de várias gerações de cearenses, 
iniciada por Chrysantho Moreira da 
Rocha (1964/1977); Álvaro Lins Caval-
cante (1977-1981), Maria Calmon Porto 
(1981-1999). José Jézer de Oliveira 
(1999-2007), Fernando César Mesquita 
(2007-2011), Osmar Alves de Melo 
(2011-2019).

Cearenses que foram pioneiros de 
Brasília e cearenses que fizeram sua 
vida em Brasília e contribuíram com 
seu trabalho, com suas famílias, filhos e 
netos para a grandeza da cidade.

Uma instituição séria, de respeitabi-
lidade e de credibilidade. 

Ao longo do tempo fomos identi-
ficando o nosso âmbito e no começo 
tínhamos um pequeno hotel parara 
cearenses, nordestinos e índios, logo 
elegemos a assistência ao idoso, cea-
rense ou não, a foco do nosso destino, 
com a Pousada que tem o nome o do 
nosso generoso fundador. Lateralmente, 
criamos e oferecemos inúmeros cursos 
de formação, capacitação e treinamento 
profissional. Abrimos uma Policlínica e 
uma Odontoclinica para acentuarmos os 
nossos esforços de prestamos serviços 
de excelência a imensa legião de pes-
soas humildes e necessitadas que nos 
procuram. 

Com apoio de amigos, colaborado-
res, associados e patrocinadores criamos 
espaços culturais como três bibliotecas 
de temas cearenses e do Nordeste. Um 
museu de artes e tradições populares do 
Nordeste e do Ceará e uma Pinacoteca 
com quadros, telas e gravuras de con-
sagradores artistas cearenses.

Durante o ano promovemos even-
tos fixos como as tradicionais Festas 
Juninas e Natalinas que se tornaram 
tradição na cidade. Houve uma época 
em que grandes artistas cearenses 
e nordestinos se apresentaram na 
Casa como Luiz Gonzaga, Hum-
berto Teixeira, Jackson do Pandeiro, 
Gordurinha, Luis Vieira, Quinteto 
Violado, Hermeto Paschoal, Fagner. 
Belchior, Fausto Nilo, Evaldo Gou-
vea, Waldonys.

A pandemia surpreendeu o mundo 
e nos afetou.

Mas vamos voltar a sermos o que 
sempre fomos: participantes ativos da 
vida de Brasília e do Entorno.

Frisamos que temos pronto um 
projeto elaborado 
por Fausto Nilo, 
de uma nova sede 
que nos foi doa-
do pelo governo 
do Ceará e que 
aguarda a opor-
tunidade para nos 
inserirmos de vez 
no patrimônio ar-
tístico e cultural 
de Brasília.

Deus nos acompanha e São José 
nos proteja nesta caminhada.

Brasília, 10 de outubro de 2020

José Sampaio de Lacerda Júnior 
(Fortaleza), presidente 

João Estenio Campelo Bezerra 
(Crateús) 1º vice

Antônio Florêncio da Silva, 2º 
vice

João Rodrigues Neto (Indepen-
dência) Diretor Jurídico

Francisco Machado da Silva (Pe-
dra Branca ) Diretor de Saúde

Vicente Magalhães (Aurora) Dire-
tor Administrativo-Financeiro 

Djanira Gonçalves (Aurora) Dire-
tora de Assistência Social

Edmilson Caminha (Fortaleza – 
Diretor de Educação e Cultura

JB Serra e Gurgel (Acopiara) Di-
retor de Comunicação Social

E u l e r  C u r l i n  P e r p é t u o 
(Joinville;SC) Diretor de Obras

José Aldemir Holanda (Baixio) 
Diretor de Planejamento e Orça-
mento

José Alves de Melo (Iguatu) 
Membro do Conselho Fiscal

José Colombo de Souza Filho (Ita-
pipoca) Membro do Conselho Fiscal

Antônio Assunção de Oliveira 
(Iguatu) Membro do Conselho Fiscal

Cleuza Luíza Mariano (Patos – 
MG) Suplente do Conselho Fiscal

Antenor Bezerra Fernandes (Cra-
teús) Suplente do Conselho Fiscal

Sebastião Gurgel Holanda (Aco-
piara) Suplente do Conselho Fiscal

PRODUTOS COM ATÉ

DECA E
PORTINARI

APROVEITE ATÉ 31/07/2020

SIA TRECHO 1 •  404 NORTE • 512 SUL

off
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Marcas clássicas,
desconto incrível.
USE O QRCODE ACESSE O CATÁLOGO 
E VEJA OS PRODUTOS COM DESCONTO. 

Aproveite a ENTREGA RÁPIDA
em até 6h* na sua casa
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Atual diretoria da Casa do Ceará (Gestão 2019/2023)
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Expandimos as fronteiras do 
conhecimento e conquistamos nota 

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

M. Dias Branco é a Melhor empresa 
da categoria Alimentos de 2020

A líder nacional em massas e bis-
coitos é reconhecida pela 17ª edição do 
prêmio Melhores da Dinheiro

A M. Dias Branco, líder nacional 
em massas e biscoitos, é reconhecida 
como a melhor empresa da categoria 
Alimentos pelo prêmio Melhores da 
Dinheiro, da revista IstoÉ Dinheiro. 
A iniciativa, que está na 17ª edição, 
reconhece as empresas que refletem o 
que há de melhor no universo produtivo 
brasileiro, a partir dos seus resultados 
e práticas de gestão, sobretudo diante 
de um cenário econômico ainda mais 
desafiador em função da pandemia de 
Covid-19.

A M. Dias Branco foi classificada 
em primeiro lugar entre as empresas do 
mercado de alimentos, considerando a 
avaliação de cinco dimensões de sua 
gestão: Sustentabilidade Financeira, Re-
cursos Humanos, Inovação e Qualidade, 
Responsabilidade Social e Governança 
Corporativa. A pontuação obtida em 
cada parâmetro é originada a partir 
das inscrições das empresas, após o 
cruzamento de dados pelas consultorias 
Standard & Poor’s Global Market In-
telligence e Economatica, que avaliam 
critérios fundamentais no negócio que 
vão além do desempenho financeiro.

A M. Dias Branco, que encerrou o 
ano de 2019 com faturamento líquido 
de R$ 6,1 bilhões, EBITDA de R$ 
772,1 milhões e lucro líquido de R$ 
556,9 milhões, implementou no ano 
passado um grande projeto focado em 
produtividade, a partir da revisão de pra-
ticamente todos os processos da com-
panhia. Dentre as medidas adotadas, 

pode-se citar a introdução de robôs em 
plantas industriais, investimentos em 
inovação, revisão da estrutura logísti-
ca, entre outros. A intenção do projeto 
foi capturar grandes oportunidades na 
redução de custo, a partir da implemen-
tação de ações que visam um melhor 
desempenho operacional e também o 
aperfeiçoamento de processos.

A iniciativa de produtividade, 
quando aliada às melhorias previstas 
na estratégia comercial (que englobam 
ações relacionadas à preços, embala-
gens e seus formatos, atendimento co-
mercial por canais e investimentos em 
marketing), estimulou o crescimento 
da lucratividade da M. Dias Branco, 
que nos resultados do 2T20 atingiu o 
recorde trimestral em Receita Líquida, 
com crescimento de 22,2% em relação 
ao mesmo período de 2019, enquanto 
o lucro líquido subiu 51,5%.

“Do ponto de vista de resultados 
financeiros, a M. Dias Branco colheu 
ao longo do primeiro semestre de 
2020 os resultados do programa de 
produtividade e manteve os inves-
timentos previstos no planejamento 
estratégico de crescimento”, ressalta 
Gustavo Theodozio, Vice-Presidente 
de Investimentos e Controladoria da 
M. Dias Branco. Como resultado desse 
esforço, ao longo do segundo trimestre, 
a M. Dias Branco, a partir de suas 19 
marcas, consolidou sua liderança em 
biscoitos, com 34,5% de participação 
de mercado, 1,2 p.p. superior ao 1T20. 
O volume total de vendas do segundo 
trimestre foi 19% superior ao mesmo 
período do ano passado.

Governo do Ceará assina memorando 
para instalação de refinaria no Pecém
Expectativa do governo é gerar 150 

empregos diretos e 3 mil empregos 
indiretos. O valor total do investimento 
para a implantação do projeto é de R$ 
4,240 bilhões.

O Governo do Ceará assinou um 
memorando de entendimento para a 
instalação de uma refinaria de petróleo 
na Zona de Processamento de Exporta-
ção (ZPE), no Pecém, a ser construído 
pela empresa brasileira Noxis Energy.

“A previsão inicial da companhia 
é implantar o projeto em 30 meses, 
gerando 150 empregos diretos e 3 mil 
empregos indiretos”, disse o governa-
dor, na manhã desta quarta-feira (16), 
em suas redes sociais. O valor total do 
investimento para a implantação do 
projeto é de R$ 4,240 bilhões.

A refinaria terá como principal 
produto o óleo combustível maríti-
mo (bunker), com a capacidade de 
refino de 50.000 BBL/dia, e quando 
totalmente implantada a produção 
prevista é de 1.500.000 toneladas/ano 
de combustível, até 2025. O prazo para 
a implantação será de 30 meses após o 

licenciamento ambiental.
Sediada no Rio de Janeiro, a Noxis 

Energy trabalha principalmente no re-
fino de petróleo em plantas instaladas 
ao longo da costa brasileira.

Em fevereiro, a empresa obteve 
licença ambiental prévia para constru-
ção de uma refinaria de pequeno porte 
em Sergipe, em um projeto avaliado 
em US$ 700 milhões com capacidade 
de processar um volume estimado de 
35 mil barris diários de petróleo.

Histórico
Após a desistência da Petrobras de 

construir uma refinaria no Comple-
xo Industrial e Portuário do Pecém 
(Cipp), o Governo do Estado buscou 
firmar uma parceria com investidores 
chineses para a instalação de uma 
refinaria no local.

Em 2017, o governo assinou um 
memorando de entendimento com a 
China Development Bank (CDB) e 
representantes da companhia chinesa 
Qingdao Xinyutian Chemical, para a 
instalação do empreendimento, mas o 
projeto não foi concluído.
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Cassio Borges (*)   

Caros amigos 
Remeto-lhes, em anexo, o trabalho que finalizei juntamente 

com outros conceituados técnicos intitulado REVITALIZAÇÃO 
E FORTALECIMENTO DO DNOCOS que, sem dúvida, será 
uma grande contribuição técnica e científica deste grupo que 
se formou à margem e independência do DNOCS em defesa 
daquela Autarquia, que tive a honra e a satisfação de participar 
de quase todas as suas mais recentes realizações nestes últimos 
30 ou 40 anos. 

Esta é a terceira publicação que nestes dois últimos anos tive 
a honra e a satisfação de ter ao meu lado figuras exponenciais de 
nossa região como o engenheiro agrônomo e economista Otamar 
de Carvalho, José Maria Marques de Carvalho, engenheiro agrô-
nomo e economista, aposentado do Banco do Nordeste, Evandro 
Bezerra, competente e conceituado engenheiro agrônomo apo-
sentado do DNOCS, engenheiro civil, Ângelo Guerra, eleito 
pela Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, em 2018, 
um dos melhores Diretores Gerais do DNOCS nestes últimos 
30 anos e Flávio Viriato de Saboya, Presidente da Federação da 
Agricultura do Estado do Ceará, que sempre este ao meu lado 
nesta árdua luta em favor e em defesa do DNOCS. 

Estas personalidades, desinteressadas de qualquer beneficio 
ou vantagens pessoais que lhe queiram atribuir, se debruçaram, 
por meses, sobre o tema da Manutenção e Revitalização do 
DNOCS, tendo merecido o seguinte comentário do jornalista 
e advogado Reginaldo Vasconcelos, Presidente da Academia 
Cearense de Literatura e Jornalismo, na sua brilhante APRE-
SENTAÇÃO do trabalho que escreveram, sem dúvida dando 
uma grande contribuição para a comunidade técnica/cientifica 
de nossa Região, comprovadamente omissa e indiferente aos 
imperativos da moderna e pura Ciência Hidrológica, que me 
fez publicar um livro de 400 páginas com o título ”Em Defesa 
da Engenharia Nacional”: 

“A constelação de cientistas que se debruçam sobre o tema da 
manutenção e revitalização do Dnocs, que abraçaram essa causa 
e que elaboraram o presente estudo, é o crème de la crème da 
inteligência nacional no campo da engenharia hidrológica – visto 
que o Nordeste do País, em razão das recorrentes secas, é o foco 
principal a demandar essa matéria: a acumulação, a adminis-
tração e a distribuição dos recursos hídricos, para o consumo 
humano, a pecuária e a agricultura. 

O Dnocs, por seu turno, entidade secular pioneira no combate 
à estiagem, mais propriamente aos deletérios efeitos da seca 
sobre as populações xerófilas, é uma das instituições científicas 
mais veteranas e beneméritas do Brasil – a exemplo do Museu 
Nacional, do Instituto Butantan, do Instituto Pasteur, da Fundação 
Oswaldo Cruz – malgrado tenha sido tratado como o “patinho 
feio” dos equipamentos estatais, pelo desprestígio político que 
marca a nossa região setentrional. 

Entretanto, nenhum estamento científico tem reunido mais 
conhecimento e mais experiência sobre o fenômeno da estiagem 
que o Dnocs, e sobre os métodos mais adequados de contornar 
os seus efeitos no semiárido brasileiro, valiosíssima expertise 
conquistada com “a mão na massa” há tantas décadas, na cons-
trução de açudagem e irrigação, no desenvolvimento de culturas 
próprias, nas pesquisas em piscicultura e em ações de peixamento 
dos açudes, assistindo os sacrificados habitantes da caatinga com 
atenção e desvelo. 

Tamanha é a tradição dessa entidade neste quadrante do País 
que dificilmente se encontra um nordestino que não tenha uma 
história que vincule ao Dnocs a sua história pessoal – benefici-
ários ancestrais das suas ações sertanejas, agricultores humildes, 
pecuaristas heroicos, ex-servidores do Órgão, familiares destes – 
eu inclusive, descendente do engenheiro Aires de Sousa, um dos 
seus mais antigos diretores, neto e filho de fazendeiro cearenses, 
sobrinho de diversos engenheiros do passado da entidade. 

 
(*) Cássio Borges (Fortaleza), engenheiro, Defensor Per-

pétuo do DNOCS

Revitalização e Fortalecimento 
do DNOCS

Leituras I Vulcabrás Azaleia produzirá a marca japonesa Mizuno no Ceará
Pedro Grendene, CEO da Vulcabras Azaleia, anunciou 

que a empresa passará a produzir os tênis da marca japo-
nesa Mizuno no Ceará. “Todos os tênis da marca mizuno 
para o Brasil serão produzidos aqui no Ceará s na fábrica 
de Horizonte a partir de janeiro de 2021. E a expectativa é 
de que a operação gere entre 2 mil e 3 mil novos empre-
gos.. É uma grande notícia, são novos investimentos que o 
grupo fará no Ceará”, disse Pedro GrndeneA Vulcabras já 
produz as marcas Olympikus e Under Armour no Ceará.

Com investimento de R$ 32,5 milhões, a Vulcabras 
fechou acordo com a Alpargatas para a compra da uni-
dade de negócio relativa à operação da marca Mizuno no 
Brasil, de acordo com fato relevante das duas companhias. 
A empresa conta hoje com cerca de 14 mil colaboradores 
no País.

“O fechamento da operação está sujeito ao cumprimen-
to de determinadas condições precedentes, incluindo a 
segregação de tal unidade de negócio em uma nova socie-
dade, a assinatura entre Vulcabras e Mizuno Corporation 
de um contrato de distribuição e a aprovação da operação 
junto ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, 
e apenas acontecerá após o cumprimento destas”, disse a 
Alpargatas em nota.

A mudança vem como uma surpresa para o mercado, 
uma vez que, em 2014, a Alpargatas havia anunciado a 
renovação do acordo com a Mizuno por 13 anos, reno-
váveis por outros 13. A parceria entre a companhia bra-
sileira e a japonesa havia começado em 1997 e envolvia 
o pagamento de royalties.

A estrutura de pagamento entre a as duas empresas 
prevê que os recebíveis não serão transferidos para a Vul-
cabras, enquanto a Vulcabras irá pagar o valor estimado 
de R$ 32,5 milhões à Mizuno, sendo R$ 10 milhões até 
o fechamento da operação e o valor remanescente em até 
5 dias úteis após a determinação do valor final, ajustado 
pelo estoque a ser apurado no momento do fechamento 

do negócio.
Vulcabras/Azaleia
A Vulcabras possui hoje duas unidades produtivas loca-

lizadas no município cearense de Horizonte - localizada na 
Grande Fortaleza - e em Itapetinga, na Bahia. A empresa 
ainda conta com centros administrativos em Jundiaí (SP) 
e na capital paulista, além de um centro tecnológico de 
desenvolvimento de calçados, localizado em Parobé (RS).

Com a conclusão do negócio, a Vulcabras celebrará 
contrato de licenciamento e poderá produzir no país pro-
dutos da marca Mizuno, incluindo calçados, vestuários 
e acessórios, e comercializar os produtos diretamente ao 
consumidor, através de lojas próprias e do site do Mizuno, 
por um “prazo que será superior a 10 anos”.

Segundo a empresa, o negócio Mizuno teve receita 
operacional líquida de aproximadamente R$ 444 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
Maior marca esportiva brasileira e líder na venda de tênis 
no país, o portfólio atual de marcas da Vulcabras inclui 
Azaleia, Olympikus e Under Armour.

Under Armour
Em outubro de 2018, a Vulcabras já havia ampliado 

o seu portfólio com o acordo de licenciamento com 
a Under Armour, marca americana de equipamentos 
esportivos. Fabricados na unidade de Horizonte, os 
produtos foram desenvolvidos especialmente para o 
mercado brasileiro e a comercialização foi iniciada em 
abril do ano passado. 

O destaque nos seis modelos nacionais é a Charged 
Cushioning, tecnologia de amortecimento com duas ca-
madas de EVA que interagem para proporcionar proteção 
contra o impacto, gerando a energia necessária para impul-
sionar a corrida de rua. O formato geométrico do solado 
permite a substituição da placa estabilizadora por um 
solado com estabilidade integrada, resultando em calçados 
mais leves e com maior eficiência no amortecimento.

Casa do Ceará firma parceria com IMEB-IES 
para atendimento a pessoas carentes

A Casa do Ceará firmou, no último dia 29/10, uma parce-
ria com o Instituto de Educação Superior-Imagens Médicas 
de Brasília, uma parceria para encaminhamento de pessoas 
carentes para realização dos exames de ossiometria óssea e 
Rx digital ao preço de R$ 50,00 cada. O Instituto fica locali-
zado no Centro Clínico Linea Vitta na 606 sul. Participaram 
da reunião pela Casa do Ceará, o presidente José Sampaio 

de Lacerda Júnior, o diretor financeiro Vicente Magalhães, 
o diretor de Saúde Francisco Machado, a superintendente 
Antônia Guimarães, a assistente social Ivete Simonette e a 
gerente Zilda Sanches, pelo IES participaram sócio e diretor 
financeiro Alaor Barra Sobrinho, a sócia e diretora adminis-
trativa e a diretora administrativa e acadêmica Fabíola de 
Souza Freire de Moraes.
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Leituras II
 Mais um jornalista com livro na praça. “Histórias 

de Gente da Gente, de Wilson Ibiapina, está pronto 
para ser lançado tão logo sente a poeira da pandemia. O 
jornalista Carlos Henrique de Almeida Santos escreve 
na orelha que “o que fica da leitura das crônicas é um 
testemunho de vida.

Vida múltipla e vária que nos trouxe o autor desde 
a Serra Grande a Fortaleza, daí ao Rio de Janeiro, até 
aportar em Brasília. É uma coletânea de textos sele-
cionados entre tantos que publicou em jornais e em 
seu blog Conversa Piaba. Depois de ler o livro, Carlos 
Henrique afirma que “aparentemente seriam crônicas 
para uso apenas recreativo, mas logo se percebe que ele 
mergulha abaixo da superfície turbulenta do rio e chega 
ao seu curso mais profundo.

Sem qualquer pretensão sociológica e, principalmente 
sem literatice pernóstica, Ibiapina é um observador acurado 
da miséria e da grandeza do Ceará e sua gente. E conta tudo 
como se estivesse tomando um trago com você e comigo, 
na mesa do botequim. E há sempre um traço de humor e 
leveza na captura de personagens e situações únicas de sua 
riquíssima memória.

“O jornalista Fernando César Mesquita lembra que 
são dezenas de situações a desfilar nos textos de Wilson 
Ibiapina, como por exemplo a atriz Ava Gardner e seu 
romance com o cantor Carlos Augusto.

Em mais de 70 capítulos, o autor acompanha a traje-
tória das “meninas’ de vida difícil desde a construção de 
Brasília até hoje nos salões dos edifícios do Congresso 
Nacional”. Fernando César diz que você sentirá nostal-
gia, alegria, saudade e talvez arrependimento por não 
ter aproveitado mais a vida, sujado mais os pés, feito 
besteiras, como lamentou o escritor Gabriel Garcia 
Marques ao proclamar que “a vida não é a que a gente 
viveu e sim a que a gente recorda, e como recorda para 
contá-la.”

(*) Sérgio Donato e Carlos Henrique de Almeida 
Santos

Wilson Ibiapina lança seu livro de Memórias, Histórias de Gente da Gente
Gente da Gente
O livro do Wilson Ibiapina traz histórias que ele conta 

com talento e inteligência e que nos fazem embarcar 
novamente para o passado, para os anos dourados onde 
exercitamos nossa saudável boêmia e o sentimento de 
amizade. O Ibiapina é um cara tão múltiplo que por si 
só já garante ótimos pedaços de vida, com graça, bom 
humor e observações inteligentes, Vale como uma lição 
de bem viver, coisa cada dia mais difícil. 

(*) Augusto César Benevides, Guto Benevides, jor-
nalista, Fortaleza; 

“O nosso Piaba finalmente decidiu escrever um livro 
com suas crônicas magistrais, em que retrata o cearense 
como ele é e gosta de ser: cearense. ´É dele a estória do 
cearense que se vestiu de leão num circo em Moscou, para 
arranjar emprego, e quando acuado disse ao domador : não 
bate com força, macho, finge que bate... Afinal é do Zé 
Wilson o mais valoroso cântico de guerra dos cearenses, 
tão repetido na Casa do Ceará em Brasília:. a gente sai 
do Ceará mas o Ceará não sai da gente, e que na essência 
traduz o sentimento do que chamamos de cearensidade. 

(*) Inácio de Almeida (Barurité) amigo.

O trabalho do Ibiapina
“Como não sou jornalista, não posso e não devo falar 

da trajetória de Wilson Ibiapina que conheci em Brasília e 
de quem me aproximei na Casa do Ceará. Falo do cearense 
conectado com seu mundo e seu povo. Aqui na Casa é 
eminência parda, desde quando chegou a Brasília, com 
uma vasta folha de serviços prestados quando estava na 
Globo, na Radiobrás, no Diário do Nordeste, na TV Diário, 
por conhecer a história da Casa fundada por muitos amigos 
comuns, inclusive Fernando César Mesquita. Ibiapina é uma 
referência viva com um talento e uma verve extraordinária 
para entender e explicar a alma do cearense. Seu livro retrata 
o que há de mais fantástico na alma do nosso povo, com 
simplicidade e clareza” José Sampaio de Lacerda Júnior, 
(Fortaleza) presidente da Casa do Ceará.

Redação Livro: Histórias de Gente da Gente, por Wilson Ibiapina

Zé Wilson é gente da gente
Apresentação

Fernando César Mesquita (*)
Amigo de longo tempo do Wilson, eu me divirto 

muito quando leio as histórias contadas por ele no seu 
blog, e o aconselho sempre a reuni-las num livro para 
deleite de todos, não apenas dos que saíram da terrinha 
e o Ceará continua neles, Como o Piaba – apelido pelo 
qual os amigos o tratam – carimbou os saudosistas 
conterrâneos.

Livre dos compromissos de trabalho, depois de anos 
de dedicação e excelentes serviços prestados ao Grupo 
Verdes Mares, meu velho companheiro concluiu sua 
narrativa de casos que nos deixam nostálgicos e con-
tentes ao mesmo tempo, ao viajar no passado e lembrar 
de fatos e pessoas interessantes com quem convivemos 
ou tivemos notícia durante nossas vidas.

As rodas boêmias dos jovens da Fortaleza antiga 
merecem destaque e nos trazem à memória lugares e 
amigos da juventude, muitos ainda por lá e outros que 
se mudaram para dimensões do infinito. São dezenas 
de situações curiosas, engraçadas e reveladoras das 

personalidades daqui e de alhures a desfilar nos textos 
do Wilson, como por exemplo a atriz Ava Gardner e seu 
romance com o cantor cearense Carlos Augusto, e até a 
revelação do caminho que transformou o pernambuca-
no Luiz Gonzaga, tocador de sanfona na zona do baixo 
meretrício no Rio de Janeiro, no famoso Rei do Baião.

E pasmem. Entre os encaminhadores do Gonzagão, 
além de Lauro Maia e Humberto Teixeira, estava o 
também estudante cearense à época Armando Falcão, 
depois deputado e ministro da justiça no regime militar.

Num dos mais de 70 capítulos, Ibiapina acompa-
nha a trajetória das “meninas” da vida difícil desde o 
começo da construção de Brasília até hoje nos salões 
dos edifícios do Congresso Nacional. Contudo, sua 
discrição nos impede de conhecer detalhes que deixa-
riam gente que se considera impoluta em maus lençóis. 
Fala também de reportagem escrita no jornal Terceiro 
Tempo por Mário de Moraes sobre o Rio de Janeiro 
na estrada do século XVIII, dominado pela violência 
que se alastrava por todas as ruas, o que nos atenta 
para o dia de hoje.

E tem o desabafo de Dona Júlia, esposa do jornalista 

mineiro Moacir Valadares, bravíssima ao chegar no 
apartamento deles de surpresa e encontrar uma turma 
jogando biriba. Antes da bronca, Valadares se apressou 
em apresentar os ilustres participantes da mesa na qual 
se encontrava também o vice-presidente da República, 
Pedro Aleixo, que ouviu calado e admirado da sinceri-
dade da dona de casa. Na página certa, vão saber dos 
desaforos da D. Júlia para o Dr. Pedro Aleixo, por ela 
não acreditar que fosse mesmo a autoridade apontada 
pelo Valadares.

Será ganho de tempo ler o livro do Piaba. Você sentirá 
nostalgia, alegria, saudade e talvez arrependimento por 
não ter aproveitado mais a vida, sujado os pés, feito bes-
teira, como lamentou o escritor Gabriel Garcia Márquez. 
E proclama “ A vida não é a que a gente viveu e sim a 
que a gente recorda, e como recordar para contá-la”.

(*) Fernando César Mesquita (Fortaleza). Jorna-
lista, radialista, ex governador de Fernando Noronha, 
ex-Secretário de Estado do Maranhão, ex-presidente 
do IBAM, ex secretário de Imprensa da Presidência da 
República, fundador e ex presidente da Casa do Ceará. 
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Leituras III
Padre Antônio Vieira

Por Gonzaga Mota (*)
O padre Antônio Vieira nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608, 

em Lisboa, e faleceu na Bahia, no dia 17 de julho de 1697, com 
89 anos de idade. Dividiu seu coração com Portugal e o Brasil, 
sendo reconhecido por muitos estudiosos e intelectuais, inclusive 
Fernando Pessoa, como o maior filósofo, teólogo, intelectual e 
orador luso-brasileiro de todos os tempos. Além de 200 sermões 
e mais de 500 cartas, produção reunida em 16 e 3 volumes, 
respectivamente, na edição de Coimbra (1925-1928), redigiu o 
“Clavis Prophetarum”, livro de profecias inconcluso. O Sermão 
da Sexagésima, ou do Evangelho, dentre alguns que tivemos a 
oportunidade de ler, evidencia a forma barroca de sua linguagem, 
consubstanciando conceitos religiosos baseados na Filosofia 
Escolástica, como também na consciência pós-renascentista. 
A contribuição literária e as atividades do padre Antônio Vieira 
levaram em consideração temas relevantes para Portugal e o 
Brasil, tais como: a defesa dos cristãos novos (judeus que não 
eram aceitos pela Inquisição); oposição rigorosa à Inquisição; a 
luta contra os holandeses, visando manter a integridade do ter-
ritório brasileiro, notadamente, de Pernambuco e Bahia, regiões 
desejadas em razão da grande produção de açúcar; proteção aos 
índios do Maranhão, que o chamavam de “Paiaçu” (Grande pai, 
em tupi), e aos escravos africanos mantidos, de forma desuma-
na, na Bahia. Missionário da Companhia de Jesus, teve ainda 
papel significativo como conselheiro político dos governantes 
da nação portuguesa. Vale destacar, em suas obras, o seu sólido 
pensamento teológico e filosófico. Sempre que lemos o Sermão 
da Sexagésima, lembramo-nos dos Evangelhos de São Lucas, 8, 
11 e de São Mateus, 13, 3: “Semen est verbum Dei” (A semente 
é a palavra de Deus) e “Ecce exiit qui seminat seminare (Eis que 
o semeador saiu a semear), respectivamente.

“Nordestinidade”
Já ouvimos e lemos algumas vezes que a cultura brasileira, 

numa análise mais recente e no seu sentido amplo, está conso-
lidada em seis ensaios antológicos: Os Sertões, de Euclides da 
Cunha; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; Casa 
Grande e Senzala, de Gilberto Freyre; Formação Econômica do 
Brasil, de Celso Furtado; História Econômica do Brasil, de Caio 
Prado Júnior e Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Es-
tas obras mostram, a partir da estrutura cultural e organizacional 
do País, os elementos sociais, econômicos e políticos formado-
res do processo histórico brasileiro. São livros indispensáveis 
para qualquer estudioso de temas nacionais, principalmente na 
Universidade. Ficamos às vezes imaginando quanto tempo é 
perdido, sem generalizar, na leitura de verdadeiros “enlatados” 
estrangeiros desvinculados e incompatíveis com a realidade bra-
sileira, portanto prejudiciais ao nosso povo. Em outras palavras, 
precisamos valorizar o que é genuinamente nosso, com vistas 
ao desenvolvimento de ideias e pensamentos relevantes para a 
nossa formação cultural, não desprezando, todavia, as manifes-
tações importadas que se apresentam significativas. Na analise 
da cultura brasileira, destaca-se a participação de temas rela-
cionados com o Nordeste. É o entusiasmo da “nordestinidade”. 
Revelado em obras famosas de Rachel de Queiroz, José Lins 
do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, 
João Cabral de Melo Neto, Juvenal Galeno, Patativa do Assaré, 
Augusto dos Anjos, Câmara Cascudo, Moreira Campos, dentre 
vários. O Nordeste, há décadas, apesar de ter aproximadamente 
30% da população do Brasil só participa com cerca de 14% do 
Produto Interno Bruto. Relativamente, ao País, todos os indica-
dores socioeconômicos são desfavoráveis. Situação inaceitável. 
Não mais podemos admitir as injustas desigualdades regionais.

 (*) Luiz Gonzaga Mota (Fortaleza) ex governador, ex 
deputado, escritor, poeta, membro da Academia Cearense 
de Letras e do Instituto Histórico do Ceará.

Ideb: Nove das 10 melhores escolas do 
Brasil são do Ceará; confira lista

O ranking tem como base notas das escolas que abrangem 
alunos dos anos iniciais (do 1º ao 5º ano). No Ceará, todas 
as nove são instituições de ensino públicas.

As instituições de ensino públicas no estado do Ceará 
são destaque no Ideb 2019, índice que avalia o desenvolvi-
mento da educação básica brasileira. Conforme estatísticas 
divulgadas nesta terça-feira (15) pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
do Ministério da Educação (MEC), nove das 10 melhores 
escolas do Brasil são do Ceará.

O ranking é referente aos colégios dos 1º ao 5º ano, 
nomeados como anos iniciais pelo Instituto. Todas as 
nove escolas cearenses são públicas e estão localizadas 
no interior do estado. O primeiro lugar, com nota 9,82 
é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do 
Carmo Cardoso, no município de Independência, a quase 
300 quilômetros de Fortaleza.

Confira lista:
1 - CEIndependênciaMA-

RIA DO CARMO CARDOSO 
E E FMunicipal - Ideb 2019: 
9,8

2 - ALJequiá da PraiaES-
COLA MUNICIPAL DE EDU-
CACAO BASICA MANOEL 
COTIAS DE JESUS Municipal 
- Ideb 2019: 9,7

 3- CEQuixeramobimJosé 
CARLOS DA SILVA EEFMu-
nicipal - Ideb 2019: 9,7

4 - CEBarroquinhaJosé AU-
GUSTO FERREIRA EEFMuni-
cipal - Ideb 2019: 9,7

5 - CECruzJOAO EVANGELISTA DA CRUZ EEFMu-
nicipal - Ideb 2019: 9,6

6 - CECruzJOAO LADISLAU DE PAULO MAGA-
LHAES EEFMunicipal - Ideb 2019: 9,5

7 - CENovo OrienteFRANCISCO RUFINO E E FMu-
nicipal - Ideb 2019: 9,5

8 - CEPires FerreiraDUQUE DE CAXIASMunicipal 
- Ideb 2019: 9,5

9 - CEQuixeramobimMANOEL FARIAS DE ALMEI-
DA EEFMunicipal - Ideb 2019: 9,5

10 - CEQuixeramobimHELOISA MARIA MAIA PIN-
TO DINELLY EEFMunicipal - Ideb 2019: 9,5

Do 6º ao 9º ano, considerados anos finais da educação 
básica, o Ceará também se destaca tendo sete escolas bem 
posicionadas no ranking das 10 melhores. A primeira é a 
Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, 
na cidade de Granja, com nota 8,7.

Meta
Após divulgação do Inep, o governador do Ceará, Cami-

lo Santana, destacou que dos 184 municípios do estado 154 
atingiram a meta do Ideb nos anos finais em 2019. Segundo 
Camilo, “quase 99% dos municípios cearenses atingiram 
a nota esperada em 2019. Esse é um dado importante, que 
merece destaque. Isso é fruto de uma pactuação feita com 

os 184 municípios. Um pacto 
pela educação que tem mostra-
dor resultado há anos”, disse.

Já no ensino médio, o Ceará 
teve o 4º melhor resultado do 
Brasil, com uma escola locali-
zada em Itapajé, que teve 7,1 
como nota. Camilo destacou 
ainda os desafios que estão 
por vir e disse não duvidar de 
resultados ainda melhores nos 
próximos balanços.

“Cada vez que a gente eleva 
a série, o desafio é maior. Ainda 
precisamos nos esforçar mais 
com o ensino médio, mas cres-

cemos muito. Não tenho dúvida de que o Ceará chegará 
ao topo no futuro. Vamos continuar trabalhando para isso”, 
pontuou o gestor.

Avaliação
Desde 2005, o Ideb é utilizado como indicador de 

educação de qualidade. Com o índice se avalia evolução 
da aprendizagem a partir do desempenho dos alunos em 
português e matemática. A meta atual nacional é chegar a 
6 na média geral.

No ensino médio, o Ceará teve o 4º melhor resultado do Brasil, 
com uma escola localizada em Itapajé, no interior do estado 

Foto: Secretaria da Educação (Seduc)/ Divulgação

Morre José Carlos de Carvalho, ex-presidente 
do Conselho Fiscal da Casa do Ceará

O ex-presidente do Conselho Fiscal da Casa do Ceará, 
José Carlos de Carvalho, natural de Itapipoca. faleceu 
em Brasília, onde residiu por muito tempo, tendo sido 
auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal. 

José Carlos de Carvalho atuou no Conselho Fiscal 
à época das presidencias de 
Fernando César Mesquita e 
Osmar Alves de Melo.

Foi casado com Lenira Car-
valho e pai de Ernesto, Gusta-
vo, Vanessa e Mayara,

Vanessa que médica do 
HRAN informou à Diretoria 
da Casa. O sepultamento foi 
no Campo da Esperança, com 
velório, já que não foi vitimado pela Covid-19, mas por 
pneumonia bacteriana.

O presidente da Casa do Ceará, José Sampaio de 
Lacerda Júnior, lamentou a perda de José Carlos que “de 
forma discreta e sempre cordata, com elevado espírito 

público, dedicava-se à Casa do Ceará, zelando para 
que suas contas tivessem transparência e as atividades 
assistenciais fossem prioritariamente contempladas”.

José Carlos trocou Itapipoca por Fortaleza, em 1963, 
e em 1967 ingressou no Curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Federal do 
Ceará. Em 1969, trabalhou na 
Rede Ferroviária Federal em 
Fortaleza e em 1974, casou-
-se com Lenira e ingressou no 
Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará, BANDECE. 
Em 1988, com o fim do BAN-
DECE foi trabalhar no BEC,  
até 1966, quando se transferiu 

para Brasília, fez concurso para Receita Federal.
Em 2007, foi eleito para o Conselho Fiscal da Casa 

do Ceará, na gestão de Fernando César Mesquita, fican-
do até 2011, continuando no Conselho nas gestões de 
Osmar Alves de Melo  de 2011 a 2019.
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. Leituras IV
Falando sobre coisas que aconteceram e que foram para a caixa de prego.

Por JB Serra e Gurgel (*)
Sempre tive vontade de escrever sobre tema pessoal, mas é 

preciso ter coragem e cara de pau. Como nasci em Acopiara, acho 
que tenho os dois apetrechos.

Nas minhas andanças pelo cadafalso, que é o tablado do mun-
do, fiz algumas coisas que poderia não ter feito.

Em 1953, tinha 20 anos ouvi na Voz do Brasil um discurso 
sobre s 10 anos da Petrobrás que escrevi para o deputado Adahil 
Barreto, (que me trouxera pro Rio apadrinhado por Morais Né 
e Inácio de Almeida) e que lera na Câmara dos Deputados,nem 
Brasília. 

Na UH, levado por Tarcísio Holanda, entre muitos outros en-
trevistei Di Cavalcanti, (no studio com sua musa, Marina), Barão 
de Itararé, José Honório Rodrigues, Artur César Ferreira Reis, 
Marques Rebelo, Claudia Cardinale, Rita Pavone, Pixinguinha, 
Astrogildo Pereira, Cartola. Miguel Arraes, padre Antônio Vieira, 
o do Jumento Nosso Irmão.

No IBC, em 1972, coloquei toda a publicidade legal na Agência 
Nacional, com Batista da CoSTA. Em 1974 fiz o mesmo, no INPS, 
e em 1976, no MPS, e em 1979, na Presidência da República, 
transferi, com Carlos Átila e Flávio Sapha, toda a publicidade legal 
do governo para a Agência Nacional, depois EBN, com Marco 
Antônio Kramer, etc. NO IBC, me livrei dos corretores que bri-
gavam pelos editais...Na PR, virou fonte de renda para a empresa.

Ainda no IBC, em 1972, com Carlos Alberto de Andrade 
Pinto, coloquei CAFÉ DO BRASIL, nos capacetes de Emerson, 
Wilson Fitipaldi, José Carlos Pace e fiz um calendário de café 
com Ziraldo.

Na Flumitur, em 1972, com Lauro Paraiso criei a marca, com 
Elias Kaufmann e Luis Afonso Escragnolle Taunay recuperamos 
o Forte São Mateus, em Cabo Frio, abandonado há séculos. Ainda 
na Flumitur, deixamos um decreto criando o Parque Estadual de 

Parati Mirim e com Ivan Barros e João Saldanha cedemos o 
Caio Martins, de Niterói, ao Botafogo.

Em 1974, Associação Brasileira da Indústria de Torrefação 
e Moagem de Café- ABIC, com o sr. Manuel Pereira da Silva 
Leite, lançamos o selo de qualidade ABIC, na 1ª. Concafé em 
Fortaleza. O selo está aí até hoje e foi criado por Paulo Oliveira.

No INSS, encontrei marca para escolhida em concurso; Usei 
a, chamávamos de “galho de emprego”, e que realidade é uma 
chave antropológica da família protegida pela Previdência. Mais 
tarde, a marca foi substituída pelo “ovo estrelado”.

Em1 976, com a criação do SINPAS, botei cores no “galho 
de emprego”: azul/INPS/LBA. Verde/INAMPS, marrom/
IAPAS, amarelo na CEME. Criamos manual de sinalização e 
nas unidades do INAMPS fui aconselhado a trocar os glifos 
da OMS por símbolos que fossem identificados pelos usuários 
olhos, ouvidos, nariz, etc. Constatei isso em S.Paulo ! 

Na Presidência da República (1979/1985), colocamos no 
ar a 1ª. Campanha pelo uso do cinto de segurança, a pedido do 
CONTRAN. O filme foi feito pela Sales para a Copersucar. Fui 
acusado de estar a serviço dos fabricantes de cintos. Fiz uma 
campanha sobre a presença do Brasil na Antártica, com uma 
Bandeira Nacional e o lema, ‘A lembrança da pátria nos traz’.
NO Dia da Bandeira, com Waldin Rosa de Lima, hasteamos 
a Bandeira às 17 hs simultaneamente, no Chui,(RS)no Marco 
Zero (AP) e DF na PR.

No Ministério da Saúde, em 1992,, com aval do dr Campos 
da Paz, do Sarah, criamos a marca do SUS, com dr. Ricardo 
Ackel, que está aí até hoje. No MS, não teve campanha da 
AIDS, o dinheiro foi destinado a compra de medicamentos para 
tratamento da AIDS; não teve campanha do soro industrial, o 
dinheiro foi dado a d Zilda Arns para a sua campanha do soro 
caseiro. Fizemos com dr. Baldur Schubert campanha contra a 

cólera e todas as redes de TV (globo, SBT, Manchete, Band) nos 
deram de graça vídeo e veiculação. Radicalizamos com dra. Vera 
Costa e Silva a campanha contra o fumo.

Na Caixa, em 1992, com Sérgio Cutolo e Ademar Torres, vi a 
virada da nova da marca da Caixa, essa que está na praça. Foi a 
bandeira do Projeto 500, de modernização das agencias modelo 
que se mantem até hoje.

Na UNB, de 1979 a 2002, descobri e ensinei Relações Públicas 
(técnica de planejar a Comunicação e que vai do quadro de avisos 
ao Lobby, marcando com o livro,” A Evolução Histórica”. As 
RPs eram confundidas como “coisa da ditadura” e organização 
de festinhas,. e ensinei Planejamento de Campanha e Midia, em 
Publicidade.

O maior desgaste me ocorreu quando na reforma da Previdência 
de FHC fiz uma no MPS publicação em inglês para divulgar os 
princípios com artigos (traduzidos ) de especialistas e fui denun-
ciado pelo PT ao TCU de fazer proselitismo. Acabei absolvido.

Na ANASPS, com Paulo César Regis de Souza e Alexandre 
Barreto Lisboa, resgatei a História da Previdência no Brasil, a 
partir de dom João VI, produzi o Livro Negro da Previdência. 
ressaltei as contribuições de Eloy Chaves e Celso Barroso Leite..

Guardo algumas anotações do meu Dicionário de Gíria, com a 
bênção de Antônio Houaiss, e mão na massa de Waldin e Divina 
Rosa de Lima, com uma passagem por Jô Soares. Cheguei a 9ª. 
Edição.

Já registrei em outro artigo minha gratidão por Ibrahim Sued.
Devo dizer, que na Flumitur, IBC, INSS, PR, vários Ministérios, 

nO Sara, na Caixa, por onde passei, não coloquei meu nome em 
vão em nenhuma publicação. Só o cargo de confiança exercido.

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor, com 
Mariinha Gurgel Magalhães. Médica e prima..

Veja os candidatos a prefeito eleitos nas 184 cidades do Ceará
Veja a lista dos prefeitos eleitos:
• Abaiara - Afonso Tavares (PT) • Acara-

pe - Edilberto (PDT) • Acaraú - Ana Flávia 
(PSB) • Acopiara - Antônio Almeida (MDB) 
• Aiuaba - Ramilson Moraes (PSD) • Alcân-
taras - Joaquim do Quinca (PDT) • Altaneira 
- Dariomar (PT) • Alto Santo - Joeni (PSD) • 
Amontada - Flávio Filho (PTB) • Antonina do 
Norte - Antônio Filho (PDT) • Apuiarés - Iris 
(PT) • Aquiraz - Dr. Bruno Gonçalves (PL) • 
Aracati - Bismarck Maia (PTB) • Aracoiaba 
- Thiago Campelo (PDT) • Ararendá - Dr. 
Alexandre Felix (PT) • Araripe - Cícero de 
Deus (PDT) • Aratuba - Joerly Vitor (Repu-
blicanos) • Arneiroz - Monteiro Filho (MDB) 
• Assaré - Liborio (PDT) • Aurora - Marcone 
Tavares (PSD) • Baixio - Zé Humberto (PDT) 
• Banabuiú - Edinho Nobre (PDT) • Barba-
lha - Dr. Guilherme (PDT) • Barreira - Dra. 
Auxiliadora (PSD) • Barro - Dr. Marquinélio 
(PSD) • Barroquinha - Jaime Veras (PDT) • 
Baturité - Herberlh Mota (PL) • Beberibe - 
Michele Queiroz (PL) • Bela Cruz - Netim 
Morais (PDT) • Boa Viagem - Regis (Soli-
dariedade) • Brejo Santo - Gislaine Landim 
(PDT) • Camocim - Betinha (PDT) • Campos 
Sales - João Luiz (PDT) • Canindé - Rozário 
Ximenes (DEM) • Capistrano - Junior Saraiva 
(PSD) • Caridade - Simone Tavares (PDT) • 
Cariré - Antônio Martins (PDT) • Caririaçu 
- Edmilson Leite (PDT) • Cariús - Wilamar 
Palacio (PL) • Carnaubal -Zé Weliton (PDT) 
• Cascavel - Tiago Ribeiro (Cidadania) • 
Catarina - Dr. Thiago (MDB) • Catunda - 
Ravenna (PDT) • Caucaia - Naumi Amorim e 
Vitor Valim (2º turno) • Cedro - Joãozinho de 
Titico (PDT) • Chaval - Sebastiãozinho (PDT) 

• Choró - Marcondes Jucá (PL) • Chorozinho 
- Dr. Júnior (PDT) • Coreaú - Edezio Sitonio 
(PDT) • Crateús - Marcelo Machado (Solidarie-
dade) • Crato - Zé Ailton Brasil (PT) • Croatá - 
Ronilson Oliveira (MDB) • Cruz - Jonas Muniz 
(PSDB) • Deputado Irapuan Pinheiro - Gilde-
carlos (PDT • Ereré - Otoni Queiroz (PDT) • 
Eusébio - Dr. Acilon Gonçalves (PL) • Farias 
Brito - Deda (PDT) • Forquilha - Edinardo 
(PDT) • Fortaleza - Sarto Nogueira e Capitão 
Wagner (2º turno) • Fortim - Naselmo Ferreira 
(MDB) • Frecheirinha - Helton Luis (PDT) • 
General Sampaio - Chico Cordeiro (PDT) • 
Graça - Iraldice Mão Cheirosa (PDT) • Granja 
- Juliana Aldigueri (PDT) • Granjeiro - Chico 
Clementino (PSDB) • Groaíras - Adail Melo 
(PSB) • Guaiúba - Izabella Fernandes (PSB) • 
Guaraciaba do Norte - Adail Machado (MDB) 
• Guaramiranga - Roberlandia Ferreira (PDT) 
• Hidrolândia - Iris Martins (PDT) • Horizon-
te - Nezinho Farias (PDT) • Ibaretama - Elíria 
Queiroz (PSD) • Ibiapina - Marcão (PSB) • 
Ibicuitinga - Franzé Carneiro (PDT) • Icapuí 
- Lacerda (PSD) • Icó - Laís Nunes (PDT) • 
Iguatu - Ednaldo Lavor (PSD) • Independência 
- Valdi Coutinho (PSD) • Ipaporanga - Amaro 
Pereira (PT) • Ipaumirim - Puica (PSD) • Ipu 
- Roberio Rufino (PC do B) • Ipueiras - Júnior 
do Titico (MDB) • Iracema - Celso Gomes (PT) 
• Irauçuba - Patrícia Barreto (PDT) • Itaiçaba - 
Frank Gomes (PDT) • Itaitinga - Paulo Cesar 
Feitosa (PL) • Itapajé - Dra. Gorete (PSD) • 
Itapipoca - Felipe Pinheiro (PT) • Itapiúna 
- Dário Coelho (MDB) • Itarema - Elizeu 
Monteiro (PDT) • Itatira - Zé Dival (PP) • Ja-
guaribara - Juju (PDT) • Jaguaribe - Alexandre 
de Zé Sérgio (PSD) • Jaguaretama - Glairton 

Cunha (PP): 926 votos (ele era o único 
candidato) • Jaguaruana - Roberto da Viúva 
(PDT) • Jardim - Dr. Aniziario Costa (PSB) 
• Jati - Monica Mariano (PSD) • Jijoca de 
Jericoacoara - Lindbergh (PSD) • Juazeiro 
do Norte - Glêdson Bezerra (sub-judice) 
(Pode) • Jucás - Edsonriva (PDT) • Lavras 
da Mangabeira - Ronaldo da Madeireira 
(PSD) • Limoeiro do Norte - Dr. Zé Maria 
(PSB) • Madalena - Sônia Costa (MDB) 
• Maracanaú - Roberto Pessoa (PSDB) • 
Maranguape - Átila Câmara (Solidariedade) 
• Marco - Roger Aguiar (PDT) • Martinó-
pole - James Bel (PP) • Massapê - Aline 
Albuquerque Lora (PP) • Mauriti - Junior 
(PT) • Meruoca - Herton (PT) • Milagres - 
Figueiredo (PDT) • Milhã - Alan Macêdo 
(PL): 5.152 votos • Miraíma - Ednardo 
Filho (PL) • Missão Velha - Dr. Washington 
(sub-judice) (MDB) • Mombaça - Orlando 
Filho (MDB) • Monsenhor Tabosa - Salo-
mão (PDT) • Morada Nova - Wanderley 
Nogueira (PT) • Moraújo - Áquila (PDT) 
• Morrinhos - Jerônimo Bradão (PT) • 
Mucambo - Canarinho (PDT) • Mulungu - 
Robert Viana (PL) • Nova Olinda - Dr. Italo 
(PP) • Nova Russas - Giordanna Mano (PL) 
• Novo Oriente - Nenen Coelho (Solida-
riedade) • Ocara - Amalia (PP) • Orós - Zé 
Rubens (PSD) • Pacajus - Bruno Figueiredo 
(PDT) • Pacatuba - Carlomano Marques 
(MDB) • Pacoti - Dr. Marcos (PT) • Pacujá 
- Raimundo Filho (PDT) • Palhano - Dinho 
do Zé do Honório (PT) • Palmácia - Davi 
Campos (MDB) • Paracuru - Beim (PDT) • 
Paraipaba - Ariana Aquino (Republicanos) • 
Parambu - Romulo Noronha (Solidariedade) 

• Paramoti - Telvânia Braz (MDB) • Pedra Bran-
ca - Gois (sub-judice) (PSD) • Penaforte - Dr. 
Rafael (MDB) • Pentecoste - João Bosco (PDT) 
• Pereiro - Estevam (PDT) • Pindoretama - Dedé 
(PL) • Piquet Carneiro - Bismarck (PDT) • Pires 
Ferreira - Dra. Lívia (PDT) • Poranga - Carlos 
Antônio (PT) • Porteiras - Fábio (PTB) • Potengi 
- Edson Veriato (Psol) • Potiretama - Luan Dantas 
(PP) • Quiterianópolis - Dra. Priscila Barreto 
(PSD) • Quixadá - Ricardo Silveira (PSD) • Qui-
xelô - Adil Junior (PT) • Quixeramobim - Cirilo 
Pimenta (PDT) • Quixeré - Toinho do Banco (PT) 
• Redenção - Davi Benevides (PDT) • Reriutaba 
- Pedro Humberto (PSB) • Russas - Savio Gurgel 
(PDT) • Saboeiro - Marcondes Ferraz (PDT) • 
Salitre - Dodo de Neoclides (Pros) • Santana do 
Acaraú - Meu Deus (PL) • Santana do Cariri - 
Dr. Samuel (DEM) • Santa Quitéria - Braguinha 
(PSB) • São Benedito - Saul Maciel (PDT) • 
São Gonçalo do Amarante - Professor Marcelão 
(Pros) • São João do Jaguaribe - Raimundo César 
(PSD) • São Luís do Curu - Chico Abreu (PC do 
B) • Senador Pompeu - Maurício Pinheiro (PDT) 
• Senador Sá - Bel Junior (sub-judice) (PP) • 
Sobral - Ivo Gomes (PDT) • Solonópole - Ana 
Vládia (PSD) • Tabuleiro do Norte - Dr. Rildson 
(PP) • Tamboril - Marcelo Mota (PDT) • Tarrafas 
- Taiano (PDT) • Tauá - Patricia Aguiar (PSD) • 
Tejuçuoca - Britinho (PSD) • Tianguá - Dr. Luiz 
(PSD) • Trairi - Gustavo (PP) • Tururu - Hilzete 
Marim (PSDB) • Ubajara - Renê (PDT) • Umari 
- Sandro Rufino (PSD) • Umirim - Felipe Uchôa 
(PSD) • Uruburetama - Branco do Angelim 
(PT) • Uruoca - Kennedy Aquino (PDT) • Var-
jota - Elmo Monte (PDT) • Várzea Alegre - Zé 
Helder (MDB) • Viçosa do Ceará - Zé Firmino 
(sub-judice) (MDB)
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Iluminação de LED em diversas cidades. Asfalto novo e duplicação de pistas. Sete novas UPAs em construção. 
500 escolas reformadas, 90 ampliadas. Nova Galeria dos Estados. Terminais Rodoviários de Sobradinho e de Santa 
Maria. Revitalização da W3 e do Setor Hospitalar. Grandes obras em Vicente Pires. Reforma do Museu de Arte. 
Conclusão da Saída Norte. Hospital Oncológico. Túnel de Taguatinga. Viadutos no Sudoeste e no Riacho Fundo.

Em 2020, muita
coisa ficou parada.

Mas o GDF nunca parou.

Já reparou? Para onde você olha, tem obra no Distrito Federal. 
Muitas delas esperadas há anos. Algumas já entregues. Outras, em 
pleno andamento para que, em breve, possam beneficiar toda a 
população. É que o GDF não para. E sempre está em ação para 
melhorar a vida das pessoas.

Obras que geram
conforto para você

e emprego para
20 mil trabalhadores.
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Leituras V

Edmílson Caminha (*)
“Que me importa que ninguém leia o que escrevo? Escrevo-me”, 

diz a epígrafe tomada de empréstimo a Fernando Pessoa, como se 
apenas fizesse o autor uma prestação de contas a si mesmo, sem a es-
perança de que venha a despertar interesse público. Em outra, observa 
Rubem Braga: “Quem viveu a vida sem se poupar, com a alma e o 
corpo, e recebeu todas as cargas em seus nervos, pode conhecer essa 
vaga sabedoria animal de envelhecer sem remorsos”. É bem o caso de 
Peixoto, que traz no coração a inocência da meninice, as descobertas 
da adolescência, os sonhos da juventude, os projetos da maturidade, 
senhor da paixão sem a qual simplesmente não vale a pena viver.

 Natural de Serrita, no interior pernambucano, José tem dos pais 
o exemplo bíblico do temor a Deus, da honra pessoal, do valor da 
palavra que se deu, da dignidade independente de poder e de fortuna. 
Lembrança transformada em boa prosa: O Menino dorme em rede na 
sala ampla, rede armada junto à janela ao lado do curral. Assombração 
tem preferência pelo escuro da noite.

Muito jovem, dá-se conta de que não há destino, como o futuro 
de glória ou de malogro que previamente se reservaria a homens e 
mulheres. Convence-se de que nada se faz senão com luta, resistência, 
determinação, de acordo com o verso do andaluz Antônio Machado: 
“Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar-se”. 
Na escola, destaca-se pela inteligência e pela fome do saber, sem que 
os livros lhe represem o sangue de sertanejo, o gosto de montar e de 
perseguir rês. Bom escritor, a faina de vaqueiro (sim, ele o foi!) será 
a matéria-prima de contos que enfeixa em Sobre o mundo (2001), 
como o do campeador na sela do cavalo Castaninho, sob o ataque 
do boi que não se rende. 

História que nos lembra, pelo estilo e pela força das imagens, 
o Afonso Arinos de Pelo sertão: O danado do roncolho costumava 
brigar. Quando se viu acochado, virou-se com a fúria de fera acuada e 
investiu contra nós. Para defender a sua liberdade se valia das armas. 
Naquele espaço cheio de nós três não houve como desviar. Escutei 
rangirem fibras de músculos e senti o cavalo aluir. O colhudo tremia 
a cabeça na perversa intenção de o seu chifre penetrar cada vez mais 
Castaninho, alcançado o peito, escorregando para debaixo do braço. 
Não tive outra escolha: segurei o chifre livre com a mão esquerda, 
escorreguei da sela para o chão e enfiei a unha do dedo grande e a 
do dedo vizinho, mão direita, no mole da venta daquele monstro 
assassino, num beliscão. 

A essa vivência sertaneja sobrevém a mudança para os longes de 
São Paulo, quebrador de milho em fazenda de patrão que o explora 
quase como a um escravo. Até que o derruba a tuberculose, a provar 
que o bacilo, quando não mata, fortalece, pelo menos escritores: 
Manuel Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco e Josué Montello 
foram vítimas do micróbio e passaram dos 80...

 Volta ao Nordeste e, em 1945, casa-se Peixoto com Raimunda, sua 
amada Mundinha, mulher e musa com quem festejará, em 2015, 70 
anos de uma bela e harmoniosa união, Bodas de Vinho que a muito 
poucos é dado comemorar. Casamento de que nasceram seis filhos, 
nove netos e três bisnetos, prole que só tende a crescer, sob a lição 
da grandeza humana, da doçura espiritual e do comportamento reto 
com que o casal patriarca lhe norteia o caminho. Depois a experiência 
com a produção agrícola, o comércio, o transporte de passageiros e 
de mercadoria (permutara a loja de tecidos por um caminhão Chevro-
let...), a gerência de cooperativa agropecuária na Serrita natal, onde 
trabalhará na Câmara de Vereadores, aprenderá latim com o padre e 
instalará um serviço de alto-falante. 

Sabe Deus a que horas, prepara-se para o concurso público de que 
sairá vitorioso, como escrivão de coletoria do Ministério da Fazenda 
nomeado para Sertânia, Petrolina, Amaraji, Garanhuns e Caruaru, 
no seu Pernambuco. Entre uma e outra mudança, forma-se contador 
e bacharel em Direito, referências do currículo a que se somará a 
titulação de auditor fiscal da Receita Federal, no Recife, em São 
Paulo e, finalmente, em Brasília, onde encerrará uma consagradora 
carreira de 40 anos no serviço público, marcada sempre pela força 
moral, a inteireza ética, a devoção ao trabalho. “Eu sou trezentos, 
sou trezentos e cinquenta”, pode Peixoto dizer, como o poeta Mário 
de Andrade. Não admira, pois, faça jus ao benquerer dos amigos, à 
admiração dos colegas, ao respeito dos leitores. 

(*) Edmilson Cainha (Fortaleza), jornalista, escritor, membro da 
ANE, da Academia Brasiliense de Letras, da Academia de Letras 
do Brasil.

Peixoto, que não passa 
em branca nuvem

Chesf constrói linha de transmissão entre 
subestações de Russas e Banabuiú

A linha construída, que absorveu investimentos de R$ 47 
milhões, é uma das maiores do grupo Eletrobras

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) 
está construindo, com investimentos aproximados de R$ 47 
milhões, o segundo circuito entre as subestações Russas II 
e Banabuiú, ambas localizadas no Ceará. 

Trata-se de uma linha de transmissão de aproximadamen-
te 112Km de extensão (atravessa cinco municípios), uma 
das maiores em construção pelas empresas Eletrobras, com 
tensão de 230kV, 225 estruturas e uma entrada de linha em 

cada subestação interligada. 
Esse reforço aumenta a confiabilidade do sistema elétrico 

evitando sobrecarga no único circuito que hoje atende à 
demanda, considerando o potencial previsto na região conec-
tado nas subestações Russas II, Mossoró II e ICG Mossoró 
III. “Essa obra tem grande importância para o sistema pois 
aumenta a capacidade de transmissão da geração eólica e 
solar na região”, destacou Eduardo Matos, superintendente 
de Implantação de Empreendimentos da Chesf Escrito por 
Egídio Serpa, 

Enel X conclui instalação de usina solar 
para a Nutrê, em S. Gonçalo

A usina conta com 1.340 painéis solares e uma capaci-
dade de aproximadamente 500 kWp. Toda a energia gerada 
pela usina será direcionada a hotéis, restaurantes e centrais 
de abastecimento de alimentos da rede Nutrê no Ceará.

A Enel X, linha de negócio do Grupo Enel dedicada a 
produtos inovadores e soluções digitais, acaba de concluir 
a instalação de uma usina solar de mini geração distribuída 
que desenvolveu no Ceará para seu cliente Nutrê, empresa 
que atua no ramo de alimentação no estado. 

O empreendimento está localizado no município de São 
Gonçalo do Amarante e é o lançamento mais recente de 
uma carteira de 76 projetos de geração distribuída da Enel X 
concluídos no Brasil, além de outros 18 que estão em desen-
volvimento pela companhia no país. A usina construída para 
a Nutrê conta com 1.340 painéis solares e uma capacidade 
de aproximadamente 500 kWp. Toda a energia gerada pela 
usina será direcionada a hotéis, restaurantes e centrais de 
abastecimento de alimentos da rede Nutrê no Ceará. 

“O negócio de construção de usinas solares em micro 
e mini geração distribuída é um dos focos da estratégia da 
Enel X no Brasil, e a Região Nordeste tem se destacado no 

desenvolvimento de projetos deste tipo, graças à abundância 
de recursos naturais, como a luz solar, ao longo de todo o 
ano”, comenta Leandro Abreu, responsável pela área de 
e-Industries da Enel X no Brasil. 

O setor de geração distribuída, modalidade que permite 
que empresas e residências produzam sua própria energia 
a partir de fontes renováveis, tem crescido nos últimos 
anos no Brasil. 

Dados domês de maio da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Anee) revelam que o setor triplicou o volume de 
potência instalada no país nos últimos 12 meses, alcançado 3 
GW em projetos de micro e minigeração de energia elétrica. 

Ainda de acordo com a Aneel, o Brasil conta com cerca 
de 242 mil usinas em operação, atendendo a mais de 315 
mil unidades consumidoras do país. 

A Nutrê Alimentação Ltda, por sua vez, produz atual-
mente 60 mil refeições por dia e está há mais de 25 anos 
no mercado de refeições coletivas, além de atuar em outras 
áreas, como hotelaria, construção civil e restaurantes à la 
carte. A empresa conta com mais de 200 colaboradores. 
Escrito por Egídio Serpa

Número de transplantes no Ceará volta 
a subir depois de período crítico da pandemia

O número de transplantes de órgãos e tecidos realizados 
no Ceará voltou a crescer após o período crítico da pandemia 
de Covid-19. Em baixa entre os meses de março a agosto, 
quando o maior registro foi de 74 procedimentos em um 
mês, em setembro deste ano o aumento dos números foi 
evidente, com 171 transplantes realizados, e superou o 
registro do mesmo mês em 2019, que marcou 99.

O último mês de outubro se manteve estável e registrou 
149 cirurgias realizadas. Ainda sob comparação, 217 trans-
plantes foram feitos no total entre março e agosto deste 
ano, enquanto em 2019, em igual período, 809 transplantes 
foram realizados. Os dados foram obtidos por meio da 
Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Neste ano, o presidente da Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO), José Huygens Garcia, 
relata que houve uma queda de cerca de 70% de doações e 
transplantes entre março e julho na região Nordeste. “Foi 
a região que mais sofreu. O pico da pandemia nessa região 
foi muito precoce, isso contribuiu para esse impacto. Ou-
tra coisa que influenciou foi a suspensão dos transplantes 
renais, o mais realizado”.

De acordo com a Sesa, a pandemia foi a responsável pela 
baixa nos índices. Segundo a coordenadora da Central de 
Transplantes do Estado, Eliana Barbosa, os dois primeiros 
meses do ano teve uma média de 135 transplantes mensais. 
“São taxas muito boas. Depois, veio a crise e baixou o nú-
mero de procedimentos. E então desde julho a gente observa 
um retorno gradativo de doações e transplantes, o que ficou 
evidenciado nos últimos dois meses passados”, afirma.

Conforme a coordenadora, o retorno dos números de 
transplantes está atrelado à campanha de doações inten-
sificada setembro. “Tivemos muitas lives, palestras e 
divulgação pelos meios. Sempre após uma intensificação 
há esse tipo de retorno”. Mesmo com melhores condições 
epidemiológicas do que as observadas no primeiro semestre 
deste ano, a coordenadora reforça ainda que “tudo está 
sendo feito com toda uma vigilância e segurança, também 
não temos nenhum relato de transplantado que pegou 
Covid-19 oriunda do doador”.

Com o retorno dos bons índices de transplantes, a ten-
dência é que os números aumentem ainda mais durante os 
próximos meses, afirma a coordenadora Eliana.

Segurança
A coordenadora relata que não houve uma suspensão por 

completo das cirurgias de transplante, como as de urgência, 
e medidas de precaução contra a Covid-19 foram tomadas. 
“Antes mesmo do Ministério da Saúde recomendar a apli-
cação de testes do tipo RT-PCR em doadores, as equipes 
do Ceará já estavam tendo esse cuidado”. Segundo a titular, 
os transplantes de fígado, córnea e medula estão entre os 
procedimentos realizados durante a crise no Estado.

Testes de Covid-19 também estão sendo aplicados em 
pacientes receptores no Ceará, “mesmo que não haja essa 
obrigatoriedade”.

Fila de espera
O Ceará ainda tem 940 pacientes em fila de espera para 

transplantes, conforme os dados da Sesa. As filas com 
maiores demandas são para transplantes de córneas e rins. 
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do Ceará e seus 184 municípios, com a finalidade de 
garantir apoio pedagógico nos processos de formação 
dos estudantes da educação infantil e do fundamental.

 Fortaleza reduz em 90,1% taxas de reprovação e 
abandono escolar

Guilherme sente que os diferenciais de sua escola 
são a atenção prestada pelos professores aos alunos, 
o cuidado da coordenação em garantir que todas as 
crianças estejam em sala de aula e o incentivo a parti-
cipar de olimpíadas, por exemplo, de matemática, sua 
disciplina preferida. “Minha escola é pequena, tem 
poucos alunos, mas é uma boa escola. Gosto dela”. 

Destaque no Ensino Médio
A divulgação das notas do Ideb também evidenciou 

que, embora o Ceará, desde 2013, não tenha mais atin-
gido a meta nesta etapa do ensino, a distância entre a 
nota real e o objetivo estabelecido para o desempenho 
dos alunos tem sido reduzida. A nota do Estado em 
2019 foi de 4,4 enquanto que a meta era de 4,9. Ainda 
assim, é o 7º melhor índice do país.

Em Itapajé, Interior do Ceará, a Escola Es-
tadual de Educação 
Profissional (EEEP) 
Adriano Nobre al-
cançou a nota 7,1 no 
Ideb 2019. A unidade 
tem 511 alunos. Lá, 
conta a professora de 
matemática,  Tyara 
Lima, “embora seja 
de ensino profissiona-
lizante, os estudantes 
nem sempre chegam 
preparados e é preciso 
estar atento”. Umas 
das principais estraté-

gias, portanto, é o nivelamento dos estudantes a cada 
início de ciclo. 

Na prática, essa iniciativa busca identificar logo no 
princípio das aulas qual o desempenho dos estudantes 
de cada sala e em cada nível. A partir disso, os alunos 
são distribuídos em grupos com níveis classificados 
em: muito crítico, crítico, intermediário e adequado. 
“Esse trabalho é feito de forma simultânea às aulas. 
Matemática, por exemplo, é uma a matéria que re-
quer uma base e, muitas vezes, ela não foi tão bem 
construída”, justifica Tyara.

Além disso, a EEP Adriano Nobre também estabe-
leceu o chamado “6º tempo”. “Pela manhã, a escola 
tem cinco aulas. Redividimos para que pudesse ter um 
6º tempo. Nessas atividades, além dos professores, 
os alunos monitores auxiliam os demais. O conteúdo 
é o mesmo para todos, mas o trabalho é de maneira 
diferente para cada nível de dificuldade”. Aulas ex-
tras à noite e aos sábados para os alunos do 3º ano 
compõem outra ação adotada. Na unidade, 80% dos 
estudantes, segundo a professora, são oriundos do 
ensino fundamental da rede pública e 20% da rede 
particular.

Escrito por Thatiany Nascimento, Marina Alves 
e Luana Severo

Leituras VI
Neruda, eu também 
confesso que vivi

Ayrton Rocha Júnior (*) 
 
Neruda, eu também confesso 

que vivi
Ayrton Rocha
Pablo, meu Neruda predileto 
O teu Chile passa ao meu lado 
Com os barulhos de seus mares 
Nos rochedos de tua alma. 
O sentimento de teus poemas, 
Soam em meus ouvidos como 

uma música de Vivaldi 
A dor de tua alma não é maior que a minha. 
A tua poesia, tem o sentimento 
Da música do Tom Jobim 
E de Villa-Lobos, o mestre do Tom, 
O Poeta e Maestro da modernidade
O músico da saudade e da modernidade
Falo assim poeta Neruda, 
Porque tu não conheceste Tom Jobim
Ele, além de um grande poeta também 
Amante dos mares e da natureza, 
Traz na sua música a genialidade 
De Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, 
Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart e de Antônio Vivaldi. 
O Villa Lobos, eu não preciso te apresentar
Acho até que a música dele, 
Deve ter servido de surdina musical 
Para alguns de teus poemas 
Que encantaram o mundo, minha alma e meu coração. 
Meu poeta Neruda, o teu Chile é muito bonito 
Perdoa, mas o meu Rio de Janeiro é muito mais 
O meu Rio, é mais belo que as estrelas do teu Chile 
Nos teus poemas que fazem chorar. 
Antes de desfilar o meu Rio de Janeiro, 
Eu te pergunto: Tu leste o Drummond? 
O poeta maior Carlos Drummond de Andrade? 
Não tão maior que Vinícius de Moraes, o Poeta da Fide-

lidade
Mas que virou estátua lá no posto seis 
Da bela Praia de Copacabana, a mais linda do mundo 
Enquanto o poetinha Vinícius virou avenida 
Na maravilhosa praia de Ipanema, a antiga Vieira Souto. 
Tom Jobim, seu parceiro e amigo maior, revoltado ficou 
Não admitia ficar bebendo chopinho num Bar de Ipanema 
E ver carros passando por cima do Poetinha. 
Neruda, poeta dos meus sentimentos 
Da dor e do amor, 
De tantas viagens, que ainda falto viajar em teus poemas
Pablo, poeta da saudade 
Onde o barulho das ondas do mar do teu Chile 
Embala os meus sonhos de amor e dor 
Volta e diz teus poemas
Que perfumam minha alma e meu coração 
Volta e diz da saudade do teu Chile
Volta e vem sentir a saudade 
Que o teu Chile sente de ti 
Volta e vem sentir 
A saudade dos poetas 
De nós poetas sentindo a saudade de ti 
Volta, e vem sentir a minha saudade, 
Até porque, 
Eu também quero te afirmar 
E confessar que também vivi
(*)Ayrton Rocha (Fortaleza) Poeta, escritor, publicitário.

O que faz as escolas do Ceará serem 
as melhores do Brasil, segundo o Ideb

A rede pública de educação do Ceará teve, em 
2019, os melhores resultados do Brasil em aprendi-
zagem no ensino fundamental.

Construção e manutenção de vínculo entre família 
e escola, atenção aos contextos sociais e às carências 
educacionais de cada aluno, ampliação da jornada es-
colar, oferta de ensino profissional atrelado ao formal 
e estratégias continuadas são alguns dos motivos que 
fazem com que a política cearense de educação se des-
taque como a melhor do Brasil, segundo os critérios 
avaliados no cálculo do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb). 

O Ideb, cujos resultados mais recentes foram 
divulgados na última terça-feira, 15, pelo Governo 
Federal, é um dos principais indicadores de qualidade 
educacional do País. Considera, em seu cálculo, a pro-
ficiência dos estudantes do ensino fundamental (anos 
iniciais e finais) e médio em português e matemática 
e as taxas de aprovação deles entre etapas/anos.

O destaque dado ao Ceará no Ideb 2019 evidencia 
uma série de conquistas dos equipamentos públicos de 
ensino que, há anos, 
trabalham de forma 
sistemática para me-
lhorar a aprendizagem 
dos estudantes. Se 
sobressaem, princi-
palmente, unidades do 
Interior, que, muitas 
vezes, menos têm re-
cursos e mais têm ad-
versidades a enfrentar.

Com 99 alunos, si-
tuada na zona rural do 
município de Granja, 
no Interior, a Escola 
Nossa Senhora Aparecida mantém há quatro anos a 
melhor nota do Brasil no Ideb — nos anos finais do 
ensino fundamental. Fica na comunidade Brejo dos 
Sabinos, no distrito Pessoa Anta. É a única escola da 
região e atende estudantes da pré-escola ao 9º ano. 

São essas características, relata a diretora Aria-
na Sousa da Rocha, que fazem com que “todos os 
profissionais (da escola) conheçam as famílias (dos 
estudantes), criem vínculo. Conhecemos todos os 
alunos pelo nome, sabemos identificar as dificuldades 
de cada um”.

Na localidade, explica Ariana, a maioria dos pais 
são agricultores. Famílias, em geral, de baixa renda. 
Outros, professores da escola.

“Como a gente conhece os alunos desde as salas 
iniciais, quando vamos percebendo que um está 
apresentando algum tipo de dificuldade, já realizamos 
atividades diferenciadas e (damos) mais atenção. Por-
que entendemos que, se o aluno entra no primeiro ano 
do ensino fundamental, eu consigo identificar isso e 
deixo passar, gera uma defasagem que, mais à frente, 
não iremos conseguir reverter”, conta. 

Além disso, a diretora ressalta que auxilia nesse 
processo o Programa Aprendizagem na Idade Certa 
(Mais Paic), que é uma ação pactuada entre o Governo 
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Leituras VII
Alcides Pinto 

Miguel Angelo de Azevedo, Nirez (*) 

Não sei como nem quando conheci pessoalmente 
o poeta José Alcides Pinto, mas convivi com ele em 
vários ambientes durante um longo tempo.

Quem disser que Alcides Pinto não era louco é 
mais louco que ele.

Era um sujeito formidável, não media as pala-
vras para poder externá-las. Era sincero e leal e 
preparado intelectualmente.

Talvez sua loucura tenha sido porque ele chegou 
em um estágio de personalidade que compreendia 
o mundo diferentemente de nós outros e via a vida 
irresponsavelmente.

Ele se auto intitulava “o poeta maldito” por 
abordar em sua obra o sexo e a morte com natura-
lidade e gostava de passear, passeava pelos bairros, 
conhecia a cidade quase toda.

Um dia ele resolveu trazer-me uma caixa de 
papelão com várias coisas que ele achava deveria 
ficar comigo e perguntou a várias pessoas onde eu 
morava e lhe disseram que eu morava à margem 
da linha de trem que vinha do Jacarecanga até 
Parangaba.

O que ele fez? Colocou a caixa na cabeça e partiu 
desde a Avenida Francisco Sá, por cima da linha 
do trem, gritando: - Nirez!, Nirez!, Nirez!, Nirez!, 
até que chegou próximo à minha casa, após andar 
por cinco quilômetros, todo o tempo gritando: 
Nirez!, Nirez!

Eu estava em casa e ouvi sua voz me chamando 
e saí e lhe chamei.

Ele trazia uma caixa cheia de documentos seus, 
particulares, como certidões, diplomas, certifica-
dos, carteiras, cartões, cadernos, livretos, nada 
que pudesse me interessar e deixou na minha casa 
e foi embora.

Dois anos depois eu, por problema de espaço 
havia levado a caixa com os documentos para o 
Departamento de Pesquisa do jornal O Povo e em 
dado momento me chega o Alcides e me pergunta 
se eu ainda tinha os documentos e eu lhe entreguei 
tudo e ele se foi.

Depois eu soube que ele havia sido atropela-
do por uma moto e que em consequência havia 
falecido.

Chegada do violonista, cantor e compositor 
Francisco Alves, “O Rei da Voz”, no Aeroporto da 
Barra do Ceará. em Fortaleza. Ele veio num Junker 
da Condor, empresa alemã que depois transformou-
-se na Cruzeiro do Sul que já acabou. Ele desceu na 
barcaça e foi até a rampa para subir no Aeroporto. 
Àquela época eram só hydro-aviões. Isso foi no dia 
28 de julho de 1938. Depois foi para o Excelsior 
Hotel onde hospedou-se e veio para uma temporada 
no Ceará Rádio Clube (PRE-9).

Nirez (Fortaleza) Crônica Diária de Nirez

A listagem final com a relação das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) habilitadas a receber o rateio 
dos R$ 160 milhões foi assinada pela Ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e pelo Secre-
tário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, Antônio Costa. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo 
facebook do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH).

A ação emergencial está prevista na Lei nº 14.018/20 e busca 
reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

 Auxílio emergencial: 
Alista final com a relação das Instituições de Longa Per-

manência para Idosos (ILPIs) habilitadas a receber o auxílio 
emergencial do governo foi assinada 

“Ninguém vai ficar para trás, vamos cuidar de todos, com 
atenção especial aos idosos que estão ainda mais vulneráveis 
durante a pandemia. Estamos engajados e continuaremos prio-
rizando as nossas pessoas idosas com esse crédito de R$ 160 
mi. Não vamos parar por aqui”, afirma a ministra.

A ação emergencial, prevista na Lei nº 14.018/20, busca 
reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Ao todo, serão liberados R$ 160 mi.

Pagamento
O titular da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), Antônio Costa, também 
esteve presente na cerimônia de assinatura da portaria que libera 
os recursos para as ILPIs habilitadas.

Segundo o secretário, o pagamento do auxílio será feito 
em parcela única, por meio eletrônico e à vista. Além disso, 
não será autorizada a realização de transferências entre contas, 
uso de cheques, saques em espécie ou pagamentos parcelados, 
conforme determina os artigos 10 e 11 da Portaria MMFDH 
nº 2.221/2020.

 Portaria nº 2.221
O valor total previsto será rateado entre as instituições habili-

tadas em igual montante do crédito extraordinário. A distribuição 
considerará o número de idosos atendidos.

“Em condições normais, o cenário dessas entidades já é de 
extrema dificuldade para arcar com os custos de funcionamento 
e manutenção. Com a crise que estamos atravessando, a situa-
ção se tornou ainda mais grave e insustentável, exigindo uma 
intervenção mais direta de apoio para a promoção e a proteção 
dos direitos dos nossos idosos”, completa o secretário.

Solidarize-se
A liberação do dinheiro faz parte da segunda ação de inves-

timento do programa Solidarize-se, coordenado pela SNDPI.
Outros R$ 5 mi, investidos na primeira ação do programa 

em forma de doações para 500 ILPIs, já resultaram na entrega 
de 239,5 mil máscaras, 22,3 mil cestas de alimentos e 11,5 mil 
kits de higiene.

Casa do Ceará é habilitada a receber auxílio emergencial 
para atendimento de seus idosos da pousada

População idosa
O Brasil tem 19 milhões de pessoas idosas com mais de 80 

anos, representando 15% da população de 220 milhões
28 milhões tem mais de 60 anos, 13% da população.
No DF, a população idosa é de 303 mil, 20,5% da população 

total de 3,1 milhões de habitantes, sendo que apenas 2,5 por 
cento nasceram no Distrito Federal e Entorno, 53% vieram 
do Nordeste e tem renda média baixa/baixa e 47% vieram do 
Sudeste e tem renda média alta.. 

Em 10 anos, no DF, a população idosa acima de 60 anos 
cresceu 73%, alcançando 346,2 mil.

Dados oficiais revelam que 53,6% não tem plano de saúde 
e que 42,4% dependem exclusivamente do SUS.

No DF não existe Instituição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) pública, somente privado particular, ou seja, com 
finalidade lucrativa e as privadas sem fins lucrativos, como é o 
caso da Casa do Ceará.

O presidente da Casa do Ceará, José Sampaio de Lacerda 
Junior, afirmou que os senadores e os deputados federais e distri-
tais devem olhar com mais atenção para os questões dos idosos 
em Brasília e no Entorno, “É uma situação complexa e merece 
olhares mais atentos bem como uma política de assistência 
social para facilitar o atendimento, a internação e a sobrevida 
dos idosos desprotegidos e muitas vezes abandonados”.

Acrescentou que a Casa está à disposição para colaborar 
em todas as iniciativas, pois a Pousada Chrysantho Moreira da 
Rocha foi criada há 50 anos para acolher e proteger os idosos 
não necessariamente cearenses. “Dispomos de instalações 
adequadas e de profissionais capacitados. Podemos atender 
até 20 idosos. Na pandemia fizemos dezenas de exames e não 
tivemos um só caso de COVID”.

No DF há 28 entidades que acolhem em média 800 pessoas 
idosas, sendo que 16 estão registradas no Conselho dos Direitos 
da Pessoa Idosa e apenas cinco recebem recursos do Governo 
do Distrito Federal. 

Durante a pandemia, várias entidades sem fins lucrativos 
vem recebendo algumas doações do Governo Federal, por meio 
do Programa Pátria Voluntária e da Vara de Execuções Penais 
de Brasília e do Ministério Público. Na última semana foram 
habilitadas nove ILPIs do DF, privadas sem finalidade lucrativa, 
para receber o auxílio emergencial do Governo Federal, por 
meio do Ministério da Mulher.

Está previsto o repasse de um auxílio emergencial pelo 
Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social, no mês de novembro. Para se habilitar 
a receber o recurso as entidades conveniadas com o GDF 
precisam apresentar plano de trabalho e justificativa para os 
gastos extras. A Casa do Ceará já entregou a documentação 
necessária com o plano de trabalho solicitando o repasse de 
cerca de R$4 9.000,00.

Pesquisa aponta Fortaleza como o destino nacional mais procurado 
Em relação às férias do início de 2020, a 

Capital cearense subiu uma posição. Dos 10 
locais mais procurados, 7 são do Nordeste

Levantamento da Decolar coloca Forta-
leza no topo da lista de destinos nacionais 
mais procurados para as viagens de férias em 
janeiro de 2021 no Brasil. Pesquisa foi feita 
com base nas buscas de pacotes de turismo 
nas plataformas da empresa até o dia 19 de 
outubro, considerando a data de check-in até 
o dia 10 de janeiro do próximo ano. Nordeste 
foi destaque no ranking.

Em relação às férias do início de 2020, a Capital cearense 
subiu uma posição. Dos 10 locais mais procurados, 7 são do 
Nordeste. Atrás de Fortaleza, estão Maceió, em Alagoas (2º 
lugar) Recife, no Pernambuco (3ª lugar), Natal, Rio Grande 
do Norte (5º lugar), Salvador, Bahia (6º lugar), Porto Seguro, 
na Bahia (7º lugar) e João Pessoa, na Paraíba (10º lugar).

A lista dos destinos tem ainda Rio de 
Janeiro (RJ), em 4º, São Paulo (SP), em 8º, 
Florianópolis (SC), em 9º. Nos internacio-
nais, o mais procurado é Orlando (EUA), 
seguido de Cancun, no México, Lisboa, em 
Portugal e Buenos Aires, Argentina. “Dos 
outros oito destinos mais procurados, dois 
são para os EUA (Miami e Nova York). A 
América do Sul aparece com dois destinos 
(Buenos Aires e Santiago), e a Europa com 
três (Lisboa, Paris e Londres). Punta Cana, 
na República Dominicana, completa a lista”, 

informa a Decolar.
Destinos nacionais mais procurados
1. Fortaleza (CE) - 2. Maceió (AL) - 3. Recife (PE) - 4. 

Rio de Janeiro (RJ) - 5. Natal (RN) - 6. Salvador (BA) - 7. 
Porto Seguro (BA) - 8. São Paulo (SP) - 9. Florianópolis 
(SC) - 10. João Pessoa (PB)

Fortaleza em 25 de outubro de 2020: 
Movimentação na Beira Mar 

(Foto: Barbara Moira)



acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Ceará em Brasília Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube 15 Outubro/Novembro/20

Leituras VIII
A revitalização e 

fortalecimento do DNOCS
Apresentação 

Reginaldo Vasconcelos (*)
Integrado desde o princípio, na condição de jornalista, aos 

ingentes esforços em prol dessa gloriosa autarquia nordestina – o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) – rece-
bi os originais deste magnífico trabalho, e a honrosa missão, que 
os seus ilustres autores me cometem, de lhe fazer a Apresentação. 

A constelação de cientistas que se debruçam sobre o tema da 
manutenção e revitalização do Dnocs, que abraçaram essa causa 
e que elaboraram o presente estudo, é o creme de la crème da 
inteligência nacional no campo da engenharia hidrológica – visto 
que o Nordeste do País, em razão das recorrentes secas, é o foco 
principal a demandar essa matéria: a acumulação, a administração 
e a distribuição dos recursos hídricos, para o consumo humano, 
a pecuária e a agricultura. 

O Dnocs, por seu turno, entidade secular pioneira no combate 
à estiagem, mais propriamente aos deletérios efeitos da seca 
sobre as populações xerófilas, é uma das instituições científicas 
mais veteranas e beneméritas do Brasil – a exemplo do Museu 
Nacional, do Instituto Butantan, do Instituto Pasteur, da Fundação 
Oswaldo Cruz – malgrado tenha sido tratado como o “patinho 
feio” dos equipamentos estatais, pelo desprestígio político que 
marca a nossa região setentrional. 

Entretanto, nenhum estamento científico tem reunido mais 
conhecimento e mais experiência sobre o fenômeno da estiagem 
que o Dnocs, e sobre os métodos mais adequados de contornar 
os seus efeitos no semiárido brasileiro, valiosíssima expertise 
conquistada com “a mão na massa” há tantas décadas, na cons-
trução de açudagem e irrigação, no desenvolvimento de culturas 
próprias, nas pesquisas em piscicultura e em ações de peixamento 
dos açudes, assistindo os sacrificados habitantes da caatinga com 
atenção e desvelo. 

Tamanha é a tradição dessa entidade neste quadrante do País 
que dificilmente se encontra um nordestino que não tenha uma 
história que vincule ao Dnocs a sua história pessoal – beneficiá-
rios ancestrais das suas ações sertanejas, agricultores humildes, 
pecuaristas heroicos, ex-servidores do Órgão, familiares destes – 
eu inclusive, descendente do engenheiro Aires de Sousa, um dos 
seus mais antigos diretores, neto e filho de fazendeiro cearenses, 
sobrinho de diversos engenheiros do passado da entidade. 

Por essas ligações de família, testemunhei pessoalmente, na 
minha infância, a construção do Açude de Orós, as operações 
sociais e humanitárias do Dnocs durante a seca de 1958, em torno 
dos seus postos agrícolas implantados nos sertões, verdadeiros 
oásis a que as populações famélicas se acostavam para garantir 
a sobrevivência – os “fornecimentos”, as obras de emergência, 
não raro o avião da autarquia socorrendo pessoas doentes e trans-
portando técnicos e autoridade científicas para o sáfaro sertão. 

Nesse período, o então emergente Estado de Israel enviou ao 
Brasil os seus engenheiros para trocar experiências com os cien-
tistas do Dnocs, a fim de compartilharem conhecimentos sobre 
as agruras climáticas do nosso semiárido, e as securas do deserto 
em que aquele país foi construído. O melhor aproveitamento da 
água, as culturas mais resistentes ao estio, as políticas estatais mais 
proativas na viabilização e proteção da agricultura e da pecuária 
em áreas mais agrestes do Planeta. 

Enfim, nesta obra intitulada “Revitalização e Fortalecimento 
do Dnocs”, elaborada pelos engenheiros Otamar de Carvalho, 
Cássio Borges, José Maria Carvalho, Ângelo Guerra, Flávio 
Saboya e Evandro Bezerra estão cientificamente fundamentadas 
todas as razões pelas quais o Dnocs deve ser mantido e revigorado 
pelo Governo Federal, bem como estão escrutinadas as fórmulas 
administrativas para o seu soerguimento, com o melhor aprovei-
tamento dos seus potenciais técnico-científicos para a melhoria 
do índice de desenvolvimento humano e o progresso econômico 
do Nordeste. 

(*) Reginaldo Vasconcelos (Fortaleza) Presidente da Acade-
mia Cearense de Literatura e Jornalismo-ACLJ

Belchior foi a pessoa que mais fez bullying comigo”, 
diz Fagner em lançamento de biografia

Cantor lançou a biografia autorizada em Fortaleza 
e relembrou trechos dos quase 50 anos de carreira e 
relação com nomes da música brasileira.

No lançamento da biografia autorizada, o cantor 
e compositor Raimundo Fagner disse que foi “mui-
to difícil” a relação com o parceiro Belchior, com 
quem dividiu a música “Mucuripe” (1970). Fagner 
considera Belchior um ídolo, mas declarou que 
o sobralense se sentia 
responsável por ele no 
começo da carreira e 
tinha “um medozinho” 
do seu sucesso.

As declarações foram 
dadas durante bate-papo 
com fãs na noite desta 
terça-feira (16), na Li-
vraria Cultura, na Alde-
ota, onde posteriormente 
autografou o livro “Rai-
mundo Fagner: Quem 
me levará sou eu” (Edi-
tora Agir). O composi-
tor também relembrou 
parcerias e relações com 
outros nomes da música 
brasileira.

“Ele (Belchior) tinha 
um medozinho de mim. 
Sabia que meu sonho 
ia longe e começou a 
me podar. Belchior foi 
a pessoa que mais fez 
bullying comigo”, brin-
cou o cantor, que decla-
rou ainda que considera 
“Mucuripe” a música 
“mais emblemática” de 
toda a sua vida.

Segundo Fagner, a 
maturidade dos dois 
era diferente, o que, 
na avaliação dele, pode 
ter sido a razão para as 
constantes brigas, clas-
sificadas como “homé-
ricas”. “Brigas mesmo 
de porrada”, afirmou. 
“A gente tinha uma di-
ferença de idade. Eu 
devia ser muito menino 
e ele já vinha com outra 
cabeça”, considera.

O cantor lamentou a morte precoce do compositor 
e por não ter tido oportunidade de compor mais com 
o parceiro musical. “Ele foi o compositor mais im-
portante dos mais importantes da música brasileira 
e para gente aqui foi uma história espetacular. Não 
podia morrer tão cedo”, disse.

 Outros nomes
Ao lado da jornalista Regina Echeverria, que es-

creveu a biografia, o cantor também relembrou que 
Roberto Carlos cobrava dele músicas mais populares, 
o que era um desejo do próprio Fagner. “Queria carir 
num mundo mais popular. Eu estava muito bem na 
rádio FM, mas queria a AM, porque tocava mais com 
o povão. Tive uma conversa sobre isso com o Roberto 

(Carlos), em Los Ange-
les. Ele sempre cobrava 
isso de mim”, diz, ao 
comentar em seguida 
que foi em “Revelação” 
(1978) que a populariza-
ção se concretizou.

Sobre a relação com 
Chico Buarque, Fagner 
afirmou que ele “foi 
um grande parceiro” e 
percebeu que tinha me-
lhorado na popularidade 
quando passou a ser 
abordado na rua ao lado 
do carioca. “Num deter-
minado momento, eu 
começava a andar com 
ele (Chico) e as pessoas 
só pediam autografo a 
mim. Você fica cons-
trangido”, relembrou.

 Álbum
Em entrevista exclu-

siva ao Diário do Nor-
deste, o cantor se disse 
em uma nova fase da 
vida ao ter a oporturni-
dade de assinar um livro. 
“Sempre fiz isso com 
disco”, brinca.

Segundo ele, a bio-
grafia acende uma ex-
pectativa do público por 
ser o primeiro produto 
dele após quatro anos 
sem lançar novo álbum, 
o que deve ocorrer ain-
da este ano, quando 
ele completa 70 anos. 
Fagner prepara um novo 
trabalho de inéditas com 
parcerias de composito-
res como Fausto Nilo, 

Renato Teixeira e Clodo Ferreira. “Além do interesse 
sobre a minha história, de muitas passagens, de gente 
de conectei, contei, produzi, o livro abre uma lacuna 
para o disco que já estou preparando”, contou. Escrito 
por Rômulo Costa, romulo.costa@verdesmares.com.
br 21:36 / 16 de Abril de 2019. Atualizado às 14:55 
/ 17 de Abril de 2019

Fagner

Fagner respondeu perguntas de fãs durante bate-papo no 
lançamento da sua biografia - FOTO: CAMILA LIMA

Ao lado da jornalista Regina Echeverria, autora da biografia,
 o cantor autografou livros - FOTO: CAMILA LIMA
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“Stênio Burgos - Realtopia” tem 
abertura virtual no dia 22 e fica dis-
ponível para visitação presencial, 
mediante agendamento, até 20 de 
dezembro.

A função primeira da pintura de 
Stênio Burgos é o desejo de superação. 
Arte engajada numa dinâmica de rom-
pimento, na qual o artista plástico cea-
rense vê-se 
amalgama-
do a uma 
vastidão de 
sentimen-
tos e pos-
sibilidades, 
transferin-
d o  t u d o 
para o su-
p o r t e  d e 
trabalho.

“Jogo na 
tela primei-
ramente minhas tragédias pessoais, 
misérias e dificuldades e, a partir daí, 
há um longo processo de angústias e 
inseguranças que vou tentando superar, 
terminando sempre com muitas cama-
das de tintas que tentam dissimular a 
dor”, conta.

Esses atravessamentos tão íntimos 
de sua poética refletem-se, sobretudo, 
nos famosos autorretratos de autoria do 
pintor, feitos a partir de horas diante de 
um espelho. As criações refletem não 
apenas a forma do corpo e da alma 
do artista, mas também a evolução do 
processo pictórico – repleto de muitos 
níveis e, em similar compasso, dotado 
de bastante clareza: vontade ininterrup-
ta de ir além.

Em 22, será possível mergulhar com 
maior afinco nessas particularidades do 
trabalho de Burgos a partir da exposição 
“Stênio Burgos - Realtopia”. Às 19h, 
acontece a abertura virtual da mostra, 
com transmissão ao vivo pelos canais de 
comunicação da Universidade de Forta-
leza. No dia seguinte, seguindo até 20 de 
dezembro, as obras estarão disponíveis 
para visitação, mediante agendamento, 
no Espaço Cultural Unifor.

O projeto marca a reabertura do 
equipamento após o período de isola-
mento social mais rígido em Fortaleza, 
em razão da pandemia de Covid-19. 
Não à toa, a circulação no espaço obe-
decerá a todos os rigorosos protocolos 
de segurança para garantir o bem-estar 
dos visitantes.

No total, 83 trabalhos – como alguns 
são múltiplos, perfazem-se 185 quadros 
na mostra – podem ser conferidos. 
Com singular beleza, esse panorama 
transita por entre os vários universos de 
inspiração do pintor, suscitando impor-
tantes reflexões e como que abraçando 

o público por meio de figuras de rostos, 
naturezas, mares, sertões. Paisagens 
possíveis.

Valor ao entorno
A curadoria da exposição inédita 

é assinada por Olga Paiva. Amiga de 
Stênio desde 1976 – conheceu o artista 
quando ele voltava da França e ela estava 
indo para lá –, afirma que o conceito da 

mostra per-
passa a ideia 
de que a arte 
é  uma re -
criação per-
manente do 
real, como 
f o r m a  d e 
dar sentido 
à existência. 
Por isso mes-
mo, a cura-
dora acredita 
que o público 

deverá alavancar múltiplos pensamentos 
ao conferir os trabalhos.

“Um deles é o desejo de proteger, 
defender a natureza. Porque é esse Ceará 
bonito, verdejante que Burgos encontra. 
E o que torna valiosíssimo o trabalho 
dele é o fato de ele ser uma pessoa que 
nasceu no sertão e, desse lugar, não se 
afastar nunca porque tem o coração lá. 
É Crateús, é os Inhamuns. Ele anda por 
muitos mares, mas não deixa suas raízes, 
que são baianas e sertanejas”, explica.

Essa baianidade, por exemplo, reflete-
-se no barroco do colorido de algumas 
formas, uma das marcas mais proe-
minentes do fazer intuitivo de Stênio. 
Afirma as próprias origens, assim como 
outros matizes elencados para compor 
as telas. “A ‘Realtopia’, assim, é essa 
viagem, são essas reflexões. É o mundo 
que ele gostaria que houvesse”, completa 
Olga.

Burgos reitera que, de fato, é esse 
apreço pelo possível que circunda o 
projeto. Segundo ele, a mostra começou 
a ser gestada no fim de setembro do 
ano passado, quando o pintor recebeu 
o convite do professor Randal Pompeu, 
Vice-reitor de extensão da Universidade 
de Fortaleza. “A partir daí, passei a viver 
em função dela, respaldado pela com-
petente equipe do espaço, pela curadora 
Olga Paiva e uma rede de amigos que 
encampou o projeto e escreveu os textos 
para cada sala”.

O título da exposição remonta aos 
anos 1980, quando Stênio era bolsista do 
Forum Humanum do Club de Roma. À 
época, escreveu um relatório intitulado 
exatamente “Realtopia”, que o levou a 
residir em Barcelona, na Espanha, e ficou 
guardado até 2019, quando mostrou para 
a equipe à frente da exposição.

 Escrito por Diego Barbosa, 

Exposição inédita do artista plástico 
cearense Stênio Burgos reabre 

Espaço Cultural Unifor

Stênio Burgos junto a um dos trabalhos presentes em “Realtopia: poéticas 
de atravessamentos - Foto: Ares Soares
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

Hoje, dia 04 de outubro, dia de meu Santo protetor, meus pais 
por devoção me deram como meu primeiro nome FRANCISCO. 
Sensibilizado agradeço e presto homenagem a este grande Santo 
dos altares da Igreja Católica. Todos nós que temos o seu Nome e 

seus devotos, sabemos de sua humildade, pureza de coração, Amor a 
Deus, ao próximo e à Natureza. Sua Oração é exemplo de Vida Cristã, 
seguindo os caminhos de Jesus e o Evangelho, que tanto precisamos 
para nossa santificação no dia a dia. São Francisco, rogai por nós 
e por aqueles que levam o seu precioso nome... os Franciscos e as 

Franciscas do nosso querido e amado Brasil. Amém!

A devoção do Casal a Nossa Senhora é grande. Há em sua 
casa uma Capela particular denominada: “Santuário-lar 

Rainha da Família, rogai por nós.”

Gêmeos: Antônio e Ana Luísa.
A família de nosso primo de Patos de Minas, Batista e 
Bete, está em festa com o nascimento de seus queri-
dos netinhos. A felicidade é grande de vermos estes 
anjinhos crescerem com saúde, em um lar Cristão, 

cercados de muito Amor. Parabéns aos Pais e aos Avós.

Dr. Fernando Queiroz de Melo e sua bela família.
Esta linda foto foi tirada por ocasião do Batismo 
da pequena Mariana, a qual foi abençoada com 

este Sacramento e teve seu ingresso na Comunidade 
Cristã Católica de Patos de Minas. A esta amiga 
e conceituada Família os nossos Cumprimentos, 

desejando a todos muita Saúde e Paz.

Profa CLEUZA LUIZA MARIANO - Escritora, 
Pedagoga e Especialista em Educação.

É imortal da ABRASCI e de mais três Academias de 
Letras: ALACAN - Goiás, ALACH - São Paulo e ANADS 
- D.F. Sua Cadeira no XX tem como Patronesse a famosa 
Escritora e Jornalista Rachel de Queiroz.

É Mineira, residindo no Lago Sul, em Brasília-DF, 
com temporadas em Patos de Minas e em Caldas Novas-
GO.

Licenciada em Pedagogia pela Universidade de 
Brasília-UNB, habilitada em Administração Escolar, 
Supervisão e Magistério.

Como Técnica em Assuntos Educacionais, Diretora de 
Escola-Classe, Coordenadora Pedagógica e Professora, 

exerceu com destaque, toda sua trajetória profissional 
vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
sempre elogiada pela qualidade de seu trabalho 
educacional

No livro “Nós Mulheres” Edição Especial, deu sua 
contribuição valorizando a importância das mulheres no 
âmbito Educacional, Cultural e Familiar.

Na área de Literatura, dentre os livros publicados 
como Autora, Co-autora, Personalidade e Colaboradora, 
o livro pedagógico “Período Preparatório para o 
Pré-Escolar”, contribuiu com relevância e apoio 
aos educadores, em especial para os professores 
Alfabetizadores.

Pioneira de Brasília, com reportagens em Revistas 
e Jornais mensais, juntamente com seu esposo, o 
Acadêmico Comendador Dr. Albery Mariano, o “Casal 
Cultural” faz jus ao belo trabalho que realiza em 
Brasília-DF, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e no Ceará, 
com destaque na Capa da “Revista Performance” de 
Goiânia-GO.

São inúmeras as homenagens recebidas, ao longo de 
sua Vida Profissional, Cultural, Social e Acadêmica. O 
vasto ACERVO CULTURAL do Casal é digno de elogios, 
composto com mais de Cem Honrarias, dentre elas: Grão 
Cruz, Comendas, Medalhas, Diplomas, Certificados,, 
Faixas, Troféus, Placas, Esculturas, Espadim, Brasão 
de Família, Títulos de Cidadania e Outros.

Em gratidão a Deus e a Nossa Senhora por esta 
vida tão laboriosa, possue um “Santuário-lar” da “Mãe 
Raínha” em sua residência, onde pela força da Oração, 
a Terra se liga ao Céu, recebendo graças especiais.
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Leituras IX
A Vida que dura apenas um Verão

Regina Stella (*)
Elas se excedem, adoravelmente, as cigarras, e entoam 

cada vez mais alto o seu canto à vida. Pouco se lhes importa 
se é ainda madrugada, se o sol já vai a meio, ou se esmorece à 
tarde. Insistentes, persistentes, obstinadas, cantam sem parar, 
como se, tendo conhecimento da brevidade do tempo que lhes 
foi dado, tivessem urgência de, em trinados e prolongados 
silvos proclamar a vida e participar da festa da Primavera.

Ninguém as vê, ocultas entre as folhagens, nas com as 
papoulas vermelhas, as petúnias, as quaresmeiras, elas se 
agitam, e vivem a euforia do colorido e da luminosidade. 
Agarradas aos galhos do arvoredo ciciam, sussurram, cantam, 
e, estridentes gritam e lançam o seu apelo, ninguém sabe se 
de alegria, de felicidade ou de embriaguez, tanta luz!

Como larvas, dentro da terra, vivem em plena escuridão, 
se alimentando da seiva das raízes. Na imobilidade perma-
necem um ano, quatro, dezessete, numa paciente espera, 
aguardando o instante de chegar à superfície esse expor à 
claridade. Completa a própria evolução, abrem uma pequena 
galeria e por ela transitam. Deixam a velha morada, junto às 
raízes e sobem pelo tronco, até pequena altura, na expectativa 
do milagre. Livres da escura masmorra, fende-se o dorso, e 
da capa escura e parda onde se aquietaram longos anos, brota 
a roupagem nova e transparente com que brindarão a luz, 
podendo voar! Já não mais escravas, entoam uma litania à 
vida, inebriadas de luz e de calor, e no canto se exacerbam, 
se exaltam, se inflamam, na louca euforia de participar da 
Estação. De apenas uma Estação. 

A natureza pelas duras pena que lhes infligiu, na imobi-
lidade e na escuridão durante longos anos, talvez lhes tenha 
dado, como recompensa, no feio corpo um aparelho sonoro, 
pequenino tambor que elas usam contraindo e relaxando os 
músculos. Ao sair do velho casulo, que as escravizou, as 
cigarras vibram as membranas dessa caixa sonora e canta, se 
agitam, estremecem e cantam mais alto e mais agudo, num 
apelo â liberdade, num apelo à vida, ainda que num breve 
estio. É que para a cigarra, com certeza, não importa o tempo 
e a duração da vida, mas a intensidade que dá ao instante, 
num dia de primavera, em plena transparência. Agarrada num 
velho cepo, hirta, em êxtase, simplesmente canta.

Canta a vida que se resume apenas a uma Primavera!
Em outros tempos os poetas homenageavam, nos seus 

versos, a inocência e a serenidade do seu canto. Entre os 
gregos, uma cigarra sobre uma lira simbolizava a Música, e 
entre os atenienses, atestava nobreza, uma cigarra de ouro 
presa nos cabelos. Na China, um cargo, “grande cigarrista”, 
era oferecido aos altamente dotados, cujas aptidões artísticas, 
reconhecidas, encantavam os nobres da corte.

Hoje nas trepidantes horas do dia, em que há uma ob-
sessão, de trocar o tempo por cifrão, o som monocórdico, 
repetitivo, igual, das cigarras, irrita e exaspera! Pudera, não 
há lugar para lirismos e nem para uma pausa no intenso 
vai - vem.

No entanto, na cigarra, a natureza, mestra e sábia, oferece 
uma lição, para se compreender e guardar. Vale esperar, se 
aquilo, por que se anseia, paga, multiplicado em alegria e 
realização, o tempo da espera. Não conta o sacrifício, se 
para tanto, depois da privação há a posse do bem, ansiosa-
mente aguardado. Não se mede o valor da vida pelo tempo, 
prolongado em anos, mas pela intensidade que se dá a cada 
instante! Não é feito apenas de “agora”, o presente que flui, 
em última instância, a vida? 

Viver para cantar apenas uma Estação! Que importa, se 
se dá a cigarra ao seu canto todo brilho!

Vale o êxtase, mesmo apenas de um instante!

(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritora

Ceará é representado por aluno de escola pública pela 
primeira vez \em Olimpíada Latina de Astronomia

Apesar do Estado compor a comitiva brasileira há 
pelo menos 7 anos, nas edições anteriores, os cearenses 
enviados para a competição estavam matriculados em 
escolas privadas.

Foi através de um esforço coletivo que o estudante 
Bismark Mesquita do Nascimento, 19, aluno da Escola 
de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, localizada 
em Fortaleza, compõe a comitiva brasileira da Olimpíada 
Latino-Americana de 
Astronomia e Astro-
náutica (OLAA). É a 
primeira vez que um 
aluno do ensino pú-
blico cearense chega à 
etapa latina. Para che-
gar até a disputa latino-
americana, o estudante 
precisou enfrentar três 
seleções nacionais. 

Todas as seletivas 
no Brasil são organi-
zadas pela equipe da 
Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e As-
tronáutica (OBA). A 
etapa inicial consiste 
em uma prova com 
estudante de todo o 
país. Quem atinge uma 
determinada pontua-
ção é qualificado para 
seguir na seleção, di-
vidida em mais duas 
etapas, uma virtual e 
outra presencial, no 
Rio de Janeiro. É essa 
triagem que decide os 
selecionados para a 
fase latina.

“Está sendo mui-
to empolgante, muito 
gratificante. Depois de 
tanto preparo durante 
as seletivas”, confessa 
o estudante. Para a 
seleção, Bismark fez 
maratona diárias de 
estudos. “Eu estudava com meus amigos, no nosso grupo 
de estudo e também no Seara da Ciência. Lá eu recebia 
o apoio de diversos professores e alunos”, relembra. A 
motivação para o esforço, conta o estudante, sempre es-
teve definida: levar o nome do ensino público para esses 
espaços competitivos.

“Minha intenção sempre foi mostrar a importância da 
escola pública. Eu já recebi convite para competir por 
escolas particulares mas eu quero levar o nome da escola 
pública comigo. O local de onde você veio não importa, 
todos podem entrar nessas competições”, revela.

Não foi a primeira tentativa do jovem para participar 
do evento latino. Bismark se inscreveu na seletiva há 
dois anos, após uma experiência com Astronomia no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE). Foi durante essa passagem que conheceu 
a Olimpíada. “Em 2018, fiz um curso preparatório para 
Astronomia no IFCE. Eu já tinha interesse, mas nesse 
contato descobri mais coisas sobre a área e ainda descobri 
a olimpíada. Já arrisquei a seletiva naquele ano mesmo e 

consegui ficar até a segunda fase mas não avancei para a 
etapa latina”, explica. 

Esforço coletivo
Disposto a seguir nas fases em uma nova candidatura, 

Bismark, no ano passado, levou para os colegas o desejo 
de estudar Astronomia em conjunto. Dessa movimentação 
nasceu o primeiro grupo de estudos na escola, formado 
por entusiastas da Astronomia e pelo professor, e mestre 

em ensino de física 
da instituição, Ma-
xwell Lima Filho, 
26. O docente conta 
como essa formação 
foi importante para o 
desempenho do aluno 
e de outros colegas. 
“Com a ajuda de ex-
-alunos e do Bismark, 
fundamos o primeiro 
Grupo de Astronomia 
do Adauto Bezerra, o 
GAB. Era um espa-
ço de cooperação e 
bastante gratificante”, 
relembra.

Da equipe de alu-
nos, outros três, além 
de Bismark, chega-
ram nas etapas mais 
avançadas da seletiva, 
apesar do estudan-
te ser o único com a 
nota mínima para o 
evento latino. “É uma 
conquista porque é 
a primeira vez que a 
gente fez isso junto. 
A gente se reuniu para 
estudar junto, era um 
grupo de estudo a par-
te”, completa. O rapaz 
vê na coletividade e na 
rede de suporte uma 
das motivações para 
sua vitória. 

Para Maxwell, a 
chegada do estudante 

até a etapa latina manda um recado sobre o ensino público. 
“Os alunos dessas escolas têm total capacidade e possibi-
lidade reais de participar de eventos internacionais como 
esse. A passagem do Bismark dá representatividade para 
essa rede de ensino, que já é tão discriminada”, avalia.

“Eu cheguei até aqui pelo esforço de várias pessoas, 
principalmente de professores e amigos das escolas pú-
blicas. Meus momentos no IFCE, no Seara da Ciência, 
no grupo de estudo, tudo contribuiu para isso. Isso mostra 
mais ainda o poder da escola e do ensino público”, finaliza 
Bismark. 

Próximos passos
A Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e As-

tronáutica (OLAA) acontece desde 2009, com a primeira 
edição realizada no Rio de Janeiro. O Ceará lançou repre-
sentante na comitiva, pela primeira vez, em 2013. De lá 
para cá outros 7 cearenses participaram do encontro. Em 
2020, o Brasil será representado por 5 alunos. Além de 
Bismark, outros 2 cearenses compõem a equipe.

Escrito por Redação

Para chegar até a etapa latina, estudante participou de três seletivas nacionais.
Foto: Arquivo pessoal

Bismark (ao centro) contou com o apoio de professores e amigos.
Foto: Arquivo pessoal
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Leituras XI
O Humor Negro e o Branco Humor

Consequências da crise  
na Grécia:

1. Zeus vende o trono para uma multinacional coreana.
2. Aquiles vai tratar o calcanhar na saúde pública.
3. Eros e Pan inauguram prostíbulo.
4. Hércules suspende os 12 trabalhos por falta de pagamento.
5. Narciso vende espelhos para pagar a dívida do cheque 

especial.
6. O Minotauro puxa carroça para ganhar a vida.
7. A Acrópole é vendida e aí é inaugurada uma Igreja Uni-

versal do Reino de Zeus.
8. Eurozona rejeita Medusa como negociadora grega:”Ela 

tem minhocas na cabeça!”.
9. Sócrates inaugura Cicuta’s Bar para ganhar uns trocados.
10. Dionisio vende vinhos à beira da estrada de Marathónas.
11. Hermes entrega currículo para trabalhar nos correios.
12. Afrodite aceita posar para a Playboy.
13. Sem dinheiro para pagar os salários, Zeus libera as ninfas 

para trabalharem na Eurozona.
14. Ilha de Lesbos abre resort hétero.
15. Diógenes vende a lanterna para o Vasco.
16. Oráculo de Delfos vaza números do orçamento e provoca 

pânico nas Bolsas.
17. Áries é pego em flagrante desviando armamento para 

a guerrilha síria.
18. A caverna de Platão abriga milhares de sem-teto.
19. Descoberto o porquê da crise: os economistas estão 

todos falando grego!!!

Aos 60 anos de idade:
1. Os sequestradores não se interessarão mais por você. 
2. De um grupo de reféns, você, provavelmente, será um 

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

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

velhas. 
6. Você pode, numa boa, jantar às seis da tarde. 
7. Você pode viver sem sexo, mas não sem os óculos. 
8. Você curte ouvir histórias das cirurgias dos outros. 
9. Você discute apaixonadamente sobre planos de aposen-

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

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

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

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

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

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

levantar para fazer xixi. 
19. Sua mulher/ seu marido diz ‘vamos subir e fazer amor’, e 

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

20. As rugas somem do seu rosto quando você está sem sutiã. 
21. Você não quer nem saber onde sua mulher vai, contanto 

que não tenha que ir junto. 
22. Você é avisado para ir devagar pelo médico e não pelo 

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

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

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

esta lista. 

 

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia) 
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Be-
zerra, (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 8761/3323 
4207
Bartolomeu 
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Welligton (IPU), 
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinhei-
ros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e Welligton 
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 Eilson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pin-
heiro (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 Shoping
Setor Comercial Norte Q 5 Bloco A Brasília shopping Lojas 
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400 - (61) 3038-
1818
Coco Bambu Aguas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 3262-
0559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubaja-
ra) e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luis Neto 
Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapi-
na), bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes 
Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Re-
cepcionista 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); garçon: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC 
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Inde-
pendência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisi-
mar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco 
Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Ger-
emias 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 Cesar 
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril). 
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Bi-
ano, 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);garçon: 
José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, 
pizzaiolo SinobilinoBezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Lo-
cal Loja 39 Lago Norte - 3368 3337
Gero 
SHIN C 04 Lote A 22 Terreo Iguatemi. - Telefone: 3577-
5522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolandia), Maitre: 

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 Alcimario (Pereiro).
Ki Filé
405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61)3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vas-
concelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Rai-
mundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira 
(Granja)
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: 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) 33897000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36 
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte, 
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 3382-
0444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 3201 5204. Dono e Maitre – Francisco 
Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe) 
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14., Lago Norte/21947641 Em 
frente a loja do Pão de Açucar.
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 Joao 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 especial-
ista 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 Sam-
paio (Sobral) - 3ª. Avenida Área Espcial S/N <Mercado do Núcleo 
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147 0585 3021 4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independencia) Manuel Messias Lima da 
Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinhei-
ro. 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 33495650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 33 28 4265

Culinária
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Durante os últimos meses a Casa do Ceará 
conta com a ajuda do projeto “Todos pela 
Saúde” da Fundação Itaú que tem ajudado 

ILPIs do Brasil todo com doações de equipamentos 
de proteção, material de limpeza e testagem para 
detecção da COVID-19. 

A entidade tem recebido, também, doações do 
Ministério Público do DF e da Vara de Execuções 
Penais de Brasília que destina pecúnias para a enti-
dade. Todas essas doações estão sendo extremamente 
importantes na continuidade dos serviços da Casa, 

Casa do Ceará enfrentou pandemia
do Covid 19 com ajuda de benfeitores. Itaú fez mais doações.

em especial da Pousada Crysantho Moreira da Rocha 
que acolhe 15 pessoas idosas. 

Além de todas essas parcerias a entidade tem rece-
bido diversas doações de pessoas físicas e no último 
dia 13/10 a Casa do Ceará foi habilitada no programa 
emergencial do Governo Federal para receber recurso 
para auxiliar no combate ao Coronavírus. Ainda não 
foi definido o valor, mas com certeza será de grande 
valia para a manutenção dos serviços de qualidade 
às pessoas idosas atendidas pela instituição. 

A continuidade dos serviços da Casa do Ceará está 

sendo graças a todos os benfeitores da Instituição 
que mesmo diante da crise não deixaram de ajudar 
e aos colaboradores que vem desempenhando um 
papel fundamental no desenvolvimento dos serviços 
prestados pela entidade. 

Vale ressaltar, que desde o início da pandemia a 
equipe técnica da entidade tomou todas as precauções 
para resguardar especialmente os idosos acolhidos 
na Pousada, tal medida tem surtido efeito, pois até o 
momento nenhum residente foi diagnosticado com 
COVID-19. 

Doação do programa Pátria Voluntária, com entrega de 
alimentos pela Primeira Dama Michele Bolsonaro.

Doação da Associação Médica de Brasília. Doação do programa Pátria Voluntária. Doação da Fundação Itaú.


