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Tudo pronto para o jantar de 14 de outubro que abrirá 
as comemorações dos 60 anos da Casa do Ceará. Leia mais na pág. 06

GDF assina novo termo de colaboração com a Casa do Ceará, com vigência de cinco anos, 
para atendimento de 20 idosos na Pousada Crysantho Moreira da Rocha. Leia mais na pág. 10

Antônia Guimarães, Marco Antônio, 
Vicente Magalhães, José Lacerda, Hilda Severo, 

Francisco Júlio e Wagner Luís

Firmada parceria entre a Casa do Ceará e a Associação dos 
Empregados Aposentados da Caixa no DF

Secretaria de Desenvolvimento Social do DF homenageada 
com café da manhã na Casa do Ceará Leia mais na pág. 10

A Casa do Ceará e a Associação dos Empregados Aposentados da Caixa Econômica no Distrito Federal-AEADF 
assinaram em 29.08 um convenio de cooperação técnica com o objetivo de atender todos os associados da Associação com 
os serviços oferecidos pela Casa do Ceará. A associação fará a divulgação da Casa e encaminhará pessoas para o curso de 

cuidador de idosos da Instituição e para os demais cursos e serviços especialmente os médicos e odontológicos.
A Associação dos Empregados Aposentados da Caixa Econômica no DF existe há 37 anos, foi criada em 1985, 

com o objetivo de cuidar dos interesses dos economiários aposentados.
Para celebrar a parceria, foi oferecido um café da tarde na sede da Casa do Ceará.

Estiveram presentes no evento os representantes da Casa do Ceará: José Lacerda, Vicente Magalhães, Carlos Euler e Antônia 
Guimarães e os representantes da AEAD. Leopoldina Maria Colares de Araújo, Francisco Júlio, Hilda Severo, Marco Antônio 

Amorim de Carvalho. Terezinha Duze e Wagner Luís.

Vicente Magalhães, 
José Lacerda e 
Francisco Júlio

Representantes da Casa do Ceará em 
Brasília e Associação dos Empregados 

Aposentados da Caixa.

Vicente Magalhães, Hilda Severo, Wagner Luís, 
Terezinha Duze, Francisco Júlio, Antônia Guimarães, 

Carlos Euler e Marco Antônio

Sentados à mesa: Alvina Torres, Ilma Baima, Horácio de Aguiar, Mário Ferrei-
ra, Geraldo Camilo e Francisco de Assis. De pé: 

Jean Marcel, José Lacerda, Ana Paula, Antônio Florêncio, Antônia 
Guimarães, Maria Djanira e Carlos Euler. 

Ivete Simonette, Jean Marcel, João Rodrigues, Antônio Florêncio,
 José Lacerda, Ana Paula, Carlos Euler, Maria Djanira e Antônia Guimarães.

Discurso do presidente Lacerda Júnior

Jean Marcel, Ana Paula, Antônia Guimarães e Carlos  Euler Ana Paula, Jean Marcel, João Rodrigues e José Lacerda

Curso de corte e costura da Casa do Ceará 
criou mais de 20 mil peças em 19 anos. Leia mais na pág. 20
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Editorial
Conversando com o Leitor 

# Chegamos no nosso site principal a 487.820 visitantes. 
É muito, mas poderia ser bem maior a nossa audiência. 
A concorrência é grande. Temo que não cheguemos aos 
500,000 até o fi m do ano.

# O nosso site sobre os 50 anos de Brasília chegou a 
172,789 visitantes. É muito, É um site que conta a historia 
dos cearenses que consolidaram Brasília como capital federal.

# O nosso site sobre os 50 anos da Casa do Ceará che-
gou aos 71,857 visitantes. O importante é que neste site 
anunciamos que construiremos uma nova Casa, com o 
projeto Fausto Nilo.

# Os três sites, de que nos orgulhamos, estão com 
731.460 visitantes, de cearenses e não cearenses, que nos 
procuraram na ânsia de descobrir o que somos e o que 
fazemos para termos uma importância em Brasília.

# O últimos dados do Google Analytics mostram que 
entre 01-08 e 09.09 tivemos no site principal 2.657 usuários, 
2.601 novos, 3.291 sessões e 5.823 visitações.

# Fomos visitados por pessoas de 16 países e de 126 
cidades brasileiras. Países: Estados Unidos, China, Portu-
gal, Argentina, Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, 
Indonésia, Irlanda, Suíça, Itália e Holanda.

# As cidades que mais visitaram: Brasília, São Paulo, 
Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Rio de Janeiro, Goiânia, 
Fortaleza, Cidade Ocidental, Planaltina, Formosa, Luziâ-
nia, Belo Horizonte Sant Antônio do Descoberto, Manaus, 
Cuiabá, Poto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Curitiba, 

Niterói, Anápolis, Palmas, Feira de Santana, São José dos 
Campos. Caxias do Sul.

# No mundo, registramos acessos es em Nova Iorque (é 
mole, Melbourne, Lisboa, Altoona, Forest City, Prineville. 
NO Ceará, fomos visitados por pessoas de Limoeiro do 
Norte, Crateús e Maracanaú,

# Os dados comprovam que não estamos sós. Como 
proclama Ibiapina, “ a gente saiu do Ceará, mas o Ceará 
não saiu de nós”,

# Ousamos solicitar aos cearenses que informem aos 
seus amigos e conhecidos sobre o portal da Casa, sempre 
atualizado, e com um belo menu, a partir do Hino do Estado 
do Ceará, muito bonito e impactante, a nossa Bandeira 
tremulando e no site a TV Casa do Ceará com uma vasta 
coleção de vídeos sobre o que mais importante ocorreu 
em nossa terra. Aceitamos colaborações o para enriquecer 
o nosso acervo. 

# Audiência Facebook 02 agosto 2022 / 04 setembro 
2022

Alcance   2.884
Visitas à página  675
Curtidas e seguidores novos 19
# Audiência Instagram 02 agosto 2022 / 04 setembro 

2022
Alcance   1.420
Visitas à página  604
Curtidas e seguidores novos 126

Espaço Luciano Barreira
As Putas de Aquiraz, Ceará
Em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, a 

cafetina Tarcília Bezerra começou a construção de um 
anexo do seu cabaré, a fi m de aumentar suas “ativida-
des”, em constante crescimento.

Em reação contrária ao “empreendimento”, a igreja 
neopentecostal da localidade iniciou uma forte campa-
nha para bloquear a expansão. Fez sessões de oração, em 
seu templo, de manhã, à tarde e à noite.

Porém, o trabalho da construção progrediu até uma 
semana antes da reabertura, quando um raio atingiu o 
cabaré de Tarcília, queimando instalações elétricas e 
provocando um incêndio que destruiu tudo.

Tarcília processou a igreja, o pastor e toda a congre-
gação, com o fundamento de que a Igreja “foi a respon-
sável pelo fi m de seu prédio e de seu de negócio, seja 
através de intervenção divina, direta ou indireta, ações 
ou meios.” E o certo é que lhe causou enormes prejuí-
zos, que são objeto de indenização.

Na sua defesa à ação, a igreja negou veementemente 
toda e qualquer responsabilidade ou ligação com o fi m 
do cabaré, inclusive pela falta de prova da intervenção 
divina e das orações dos pastores.

O juiz, veterano, leu a reclamação da autora Tarcília 
e a resposta dos réus que são o templo e os pastores. E 
na audiência de abertura, comentou:

“Não sei como vou decidir neste caso, pois pelo que 
li até agora tem-se, de um lado, uma proprietária de pu-
teiro que acredita fi rmemente no poder das orações e do 
outro lado uma igreja inteira que afi rma que as orações 
não valem nada.

Vá aos encontros felizes!
-Pode ser complicado, difícil e caro. 
Vá!
-Pode ser uma viagem longa.
Vá!
-Encontro pra um café?Expediente
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(Iguatu), Vicente Landim de Macedo (Aurora), Francisco Albery Mariano (Santana 
do Acaraú), Antônio Carlos Aguiar (Sobral), José Adirson de Vasconcelos (Santana de 

Acaraú), Élson Cascão (Araguari - MG), José Wilson Ibiapina (Ibiapina)
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Obras, Carlos Euler Currlin Perpétuo (Joinville-SC).

Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Assunção Oliveira (Iguatu-CE), Membros 

Efetivos: José Alves de Melo (Iguatu-CE) e José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-
-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE), Cleuza Luiza 
Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).
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As eleições chegaram, vamos eleger, 
presidente e vice, governador e vice, senador 
e deputados federais e estaduais.

Vamos defi nir o nosso futuro. Tudo de-
pende de nós aqui em Brasília e Entorno e no 
nosso Ceará velho de guerra.

Nossa representação política, na atual 
legislatura, tem uma qualidade baixa e uma 
representatividade que deixa muito a desejar, 
não apenas em defesa dos interesses nacio-
nais sobre, sobretudo, sobre dos interesses 
cearenses.

Não e que tenham nos marginalizados, 
mas nos marginalizamos, dada a baixa 
representatividade dos nossos “lideres” 
políticos.

Se não tivéssemos empresários, em 
diversos segmentos, brilhantes, atuantes 
e inteligentes,

Estaríamos descendo a ladeira,
O único consolo é que a representativida-

de do Nordeste foi desqualifi cada, por ser de 
oposição ao regime vigente, marginalizada e 
deixada de lado. Não nos afundamos sozinhos.

Liquidaram com a SUDENEM, Banco do 
Nordeste e DNOCS, entregaram a CODEVASF 
ao Centrão com corrupção e orlamento secreto. 

Não podemos prever o que vai acontecer.
Estamos com a classe empresarial que vem 

nos salvando de m buraco negro que parece 
ao ter fi m; As lideranças chinfrins tem levado 
o nosso Ceará a incertezas.

Inácio de Almeida (Baturité) Diretor Res-
ponsável.

Vá!
- Nascimento do sobrinho?
Vá!
 -Tem festa de 85 anos da tia?
Vá!
-Aniversário do fi lho do amigo? 
Vá!
-Encontro de 20 anos da formatura? 
Vá!
-Amigo secreto?
Vá!
-Casamento do primo?
Vá!
-Encontro pra assistir ao jogo?
Vá!
Pegue o carro, 
o ônibus, 
o avião... 
Pegue uma carona!
Vá!
Fica no hotel,
na casa da tia,
na pensão! 
Vá!
Parcela a passagem! 
Dê um jeito, mas
Vá!
Sabe Por Quê?
 Porque nos encontros tristes você irá.
Quando alguém morre todos vão. 
Por protocolo, por obrigação ou por dor, você irá.
*As pessoas vão!*
*Esforçam-se para ir!!*
Pedem folga. 
Cancelam reunião.
Transferem as entregas.
O resfriado passa.
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 Escritor Lira Neto 
O escritor e jornalista Lira Neto, 

agraciado com quatro Prêmios Jabu-
ti de Literatura e um da Associação 
Paulista dos Críticos de Arte, realizou 
o curso de curta duração “A arte da 
biografi a: como escrever histórias 
de vida”. O curso acontecerá na 
Universidade de Fortaleza, da Fun-
dação Edson Queiroz, no formato 
híbrido, de 12 a 16 de setembro, no 
horário de 19h às 22h. Lira Neto nasceu em Fortaleza, em 
1963. Jornalista e escritor, ganhou o Prêmio da Associação 
Paulista de Críticos de Arte em 2014 e o Prêmio Jabuti em 
quatro ocasiões: 2007, 2010, 2013 e 2014. Publicou, entre 
outros, “Padre Cícero: Poder, fé e guerra no sertão” (2009), 
vencedor do Jabuti em 2010, a trilogia “Getúlio” (2012-14), 
cujo segundo volume foi premiado em 2014, “Uma história 
do samba: As origens” (2017) e “Castello: A marcha para a 
ditadura”, reeditado em 2019. Lira Neto é o autor também 
da biografi a do empresário cearense Edson Queiroz, O autor 
demorou cerca de um ano e meio no processo de pesquisa 
e escrita do livro, que perpassa as fases da vida de Edson 
Queiroz em 16 capítulos.

Reeleição
Dos 22 deputados federais da bancada cearense eleitos 

em 2018, 18 vão tentar se manter no cargo por meio da 
eleição, o que equivale a 82%.

Quatro deles não vão tentar a reeleição:
• Capitão Wagner: tenta eleição para o Governo do 

Estado do Ceará.
• Genecias Noronha: teve o mandato cassado por crime 

eleitoral na campanha de 2018.
• Pedro Bezerra: cassado por decisão do TSE, acusado 

de se benefi ciar da máquina pública nas eleições de 2018.
• Roberto Pessoa: exerce o cargo de prefeito de Mara-

canaú.

Recorde quebrado
Em todo o Brasil, dos 513 deputados federais elei-

tos, 427 vão tentar se manter no cargo na eleição deste 
ano. O número equivale a 86,9% do total, superando 
o recorde anterior, de 1998, quando 443 tentaram se 
reeleger. Ao todo, 10.453 candidatos disputam uma 
vaga na Câmara.

Fortaleza-Miami 
O trecho feita pela Gol Linhas Aéreas estava suspenso 

desde 2020, quando começou a pandemia de Covid-19.
Um voo direto entre Fortaleza e Miami voltará a ser 

ofertado a partir de dezembro de 2022. A operação vai 
acontecer aos sábados, com a aeronave de última geração 
Boeing 737 MAX 8, que, em confi guração internacional, 
possui capacidade para 176 passageiros.

Fortaleza-Miami era um trecho contemplado pela Com-
panhia entre novembro de 2018 e o início de 2020, quando 
foi suspenso devido à pandemia. A retomada desta rota 
internacional regular, a partir do Nordeste, vai acontecer 
no dia 3 de dezembro, e o trecho Miami-Fortaleza também 
vai ser ofertado aos sábados.

Estênio Campelo recebe
Visitando o Escritó-

rio Campelo Bezerra 
Advogados Associados, 
em Brasília, o dr. Jard-
son Cruz, Conselhei-
ro Diretor da ARCE - 
Agência Reguladora do 
Estado do Ceará, sendo 
recebido pelo advogado 
Estênio Campelo, sócio fundador da empresa de 
advocacia.

Quando teremos Miami-Fortaleza?
Miami é o principal centro de distribuição nos EUA 

para voos oriundos da América Latina. A partir desse 
ponto, os passageiros do Ceará terão rápidas oportuni-
dades de conexões para destinos importantes como Or-
lando, Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San 
Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston e 
Atlanta, entre outros, em voos operados pela American 
Airlines, companhia aliada da empresa brasileira.

O secretário de do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, 
poderia pedir para que temos o voo Fortaleza-Miami;

Por que?
Já foi efetivo o intercambio entre o Ceará e Cabo 

Verde. Tinha ate voos constantes,
O que houve: Falta de demanda, certamente, parou 

só por isso. Parece que Cabo Verde fi ca em Juazeiro 
ou Sobral. 

A sucessão de Tite
Tite deixa a seleção no fi nal da Copa do Catar, como 

um novo Telê. Perdeu-se.
Os dois candidatos do capitão para o cargo, Renato 

Gaúcho e Cuca estão fora dos planos da CBF. 
Jorge Sampaio e Jorge Jesus são candidatos. Abel 

Ferreira seria mas pensa em assumir a seleção de 
Portugal.

Dorival Júnior corre por fora
Fernando Dini é aprendiz de feiticeiro.
Ouros candidatos, dos ladrões da CBF, das Confedera-

ções e dos clubes, levarão o Brasil a serie B ou a disputar 
a copa do mundo patrocinada pelas milícias, crime orga-
nizado e cartel das apostas.

Está certo que Paulo Freire e o patrono da educação 
brasileira. Nada contra. Paulo Freire é ícone;

Mas ha grandes educadores cearenses na parada da 
educação, como Filgueiras Lima, Lauro de oliveira 
Lima, Ary de Sá e reitor Antônio Martins Filho, cria-
dor da UFC, que poderiam ter sido lembrados pela 
C}amara Municipal de Vereadores de Fortaleza para 
homenagear cearenses que se destacam na educação.

Candidato
O advogado Guilherme Campelo, fi lho de Estênio 

Campelo, iniciando sua carreira política como candidato 
a vice governador do DF na chapa da Leila do Vólei.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar
Homenagem ao Presidente
Vicente Ma-

galhães e fi lhas 
Patricia e Vir-
gínia, em sua 
casa, no Lago 
Norte, recebe-
ram o Presiden-
te da Casa, José 
Sampaio de Lacerda Júnior e Andréa Carusa para 
comemorar seu aniversário, dia 12.09, presentes 
os amigos Osmar Alves de Melo, ex presidente, 
e os diretores Estênio Campelo, Francisco Ma-
chado, João Rodrigues Neto, Euler Calela Curlin 
Perpetuo e o editor responsável por esta folha, 
Inácio de Almeida, alem da superintendente da 
casa, Antônia Guimarães e as colaboradoras da 
Casa, Ivete, Brena e Áurea. O menu servido teve o 
carneiro com o tempero tipico do Tipi, de Aurora.

991 candidaturas no Ceará
O TER CE divulgou: ao todo, partidos/federações 

apresentaram 991 candidatas e candidatos, sendo:
- Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidá-

rios: 61
- governador: 6
- vice-governador: 6
- senador: 6
- 1º suplente senador: 6
- 2º suplente senador: 6
- Deputado Federal: 407
- Deputado Estadual: 554
Total de candidaturas: 991

Santa Quitéria
Logo Santa Quitéria voltará as manchetes, O 

empresário Marcos Selzer vai ampliar seus negó-
cios em fertilizantes fosfatados com investimentos 
de R$ 2,3 bilhões incluindo as minas de fósforo de  
Santa Quitéria; Ele é dono da Galvani que pretende 
expandir a produção nacional de fertilizantes para 
atender a região da Matopiba Minas Gerais, Mato 
Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, Espera elevar 
a produção da Galvani, instalada na cidade Luís 
Eduardo Magalhães, na Bahia, de 220 mil para 650 
mil toneladas.

A renúncia de Tiririca 
Depois de dois mandatos com mais de 1 milhão 

e 500 mil votos, Tiririca renunciou e fez o pri-
meiro e único discurso na Câmara. “Saio triste, 
saio chateado. Sou palhaço, mas nunca brinquei 
aqui dentro. Saio de cabeça erguida. Estou decep-
cionado com a política brasileira”. Tiririca foi o 
maior carregador de votos do PL em São Paulo. 
O PL entregou o número dele como candidato, 
222, a Eduardo Bolsonaro. Tiririca fez um espe-
cial agradecimento as mulheres da limpeza e aos 
seguranças da Câmara. Continuará palhaço no 
eixo Fortaleza-São Paulo.
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No
Ceará
tudo
é arte
Conheça o Espaço
Cultural Unifor

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

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

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

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

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

M. Dias Branco é a marca mais 
lembrada pelos cearenses, 

de acordo com Anuário Datafolha 

O Anuário Datafolha Top of 
Mind 2022-2023, pelo segundo 
ano consecutivo, reconhece a M. 
Dias Branco como a “Marca que 
Representa o Ceará”. Os números 
revelam por si só o alcance dos 
produtos da Companhia junto à 
população cearense. Ao serem 
perguntados sobre “Qual a marca 
que vem à sua cabeça quando se 
fala em a marca que representa o 
Ceará?”, os entrevistados escolhe-
ram a M. Dias Branco, alcançando 
11% de menções durante a pesqui-
sa. Já no recorte das classes A e B, 
o percentual aumenta de maneira 
signifi cativa para 14,6%. 

Com 69 anos de existência, 
a empresa segue consagrada no 
mercado alimentício, mas, princi-
palmente, na mesa dos brasileiros. 
O gerente de marketing da Compa-
nhia, Jonas Piancó, acredita que o 
resultado condiz com os valores de 
tradição, carinho e família, e ressal-
ta, “sempre presentes na cozinha e 
na vida dos cearenses, conquistam 
corações desde a infância e já se 
tornaram parte da memória afe-
tiva dos habitantes locais”. Além 
disso, “a marca busca estreitar 
relações com seus consumidores 
[…] com forte presença nos pontos 
de venda, mantendo a qualidade de 
seus produtos e em campanhas de 
comunicação”. 

Assim como muitas outras em-

presas, a indústria de alimentos 
também passou por difi culdades 
durante o período mais crítico da 
pandemia. No entanto, devido as 
estratégias adotadas pela M. Dias 
Branco, os impactos foram mini-
mizados e os resultados são alta-
mente satisfatórios. O balanço do 
primeiro trimestre de 2022 aponta 
que o lucro líquido cresceu 152% 
nos três primeiros meses do ano, 
chegando aos R$ 37,8 milhões. 

A M. Dias Branco também foi 
lembrada pela população cearense 
como uma empresa que desenvol-
ve ações voltadas para a área social 
e ambiental, avanço que demonstra 
a importância das atividades reali-
zadas pela Companhia nos últimos 
anos, assim como, o compromisso 
com o futuro. 

Recentemente, a M. Dias Bran-
co divulgou suas metas ESG que 
devem ser alcançadas até 2030. 
Dentre elas, está a de utilizar 
90% de energia renovável até lá. 
A Companhia é reconhecida por 
seus altos padrões ESG, sigla que 
abrange iniciativas nos âmbitos 
ambiental, social e de governança, 
além de ser integrante do Índice 
de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), da B3, carteira composta 
por um seleto grupo de empresas 
com práticas sustentáveis conso-
lidadas.

Por Eduardo Sampaio

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Companhia alcança o 1º lugar no ranking “Marca que Representa o Ceará” 
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Por João Soares Neto (*)

Leio livros, escrevo, como, vejo fi lmes, assi-
no documentos, mas o dia virou cenário de 36 
horas, pelos sonos, insônias, sonhos e o comer, 
em demasia. 

Estamos em quarentena, que extrapolou os dias 
não contados, sem visitas e sem papos. Olho o es-
pelho e não lembro do Einstein. Prendo a língua. 

Vizinhos estão entocados e um só elevador 
basta.

As conversas encurtam nos celulares: ‘você 
está bem, graças a Deus, vou tomar banho. 
Saúde!’

Por prevenção, fui tomando remédios recei-
tados por médicos, mas não garantem nada. 
Hipócrates por que a sua ciência foi sendo 
dominada por farmacêuticas, que só ligam para 
os resultados diários das bolsas, com ou sem va-
lores? Os jornais diminuem páginas e vinculam 
opinião ao caixa. Outros meios de comunicação, 
e os que possuem um celular, formam todos tipos 
de mídia social, xulos, gaiatos e o que mais se 
possa imaginar.

Estamos em queda desde março e ainda apa-
rece o invisível e indizível.

Mundo em desespero, cada notícia cheira a 
sangue, morgues e vendas por farmacêuticas e se 
liberam licitações, quando a previdência manda-
ria acautelar-se desde Wuhan, China.

Famílias atingidas conferem caixões e há 
senões.

Cada dia uma esperança surge e as métricas 
estatísticas são mudadas por verbas. Há tanta 
gente a falar sobre ivermectina, cloroquina e ou-
tras quinas, não as da Caixa, paradas. Que pena.

O sol vai baixando e lembro de olhar o mar, 
com onda malemolente e carente de navios.

Sabem que fui salvo pela penicilina? Era 
novidade e eu de tenra idade. Obrigado, Dr. Ale-
xander Fleming, que se graduou por conta do pai 
do Winston Churchill, o que fumava charutos e, 
sob a égide da Elizabeth, essa mesma que ainda 
reina na Inglaterra, que aceitou a saída da União 
Europeia, transada por Boris Johnson, que acabou 
de ser pai e nunca procura tempo para domar os 
seus louros cabelos. 

Em que cidade da Inglaterra nasceu Jonh-
son? Nenhuma. Pois  nasceu em New York. Em 
Manhattan!Duvida? Errou. Leia e confirme.

Enquanto os lockdowns apressam o desem-
prego e a não reabertura de pequenos negócios, 
dependentes dos que passam e entram nos 
hospitais de campanha. Quando e quantos 
vão sair?

(*) João Soares Neto (Fortaleza), escritor, 
cronista, membro da Academia cearense de letras

Estamos em praga, 
não a de Kafka.

Leituras I Tudo pronto para o jantar de 14 de outubro que abrirá as 
comemorações dos 60 anos da Casa do Ceará

Estão a venda os convites para 
o jantar que abrirá as comemora-
ções do 60 anos da casa do Ceará 
em Brasília, na sexta feira, dia 14 
de outubro de 2022, no Espaço 
Estênio Campelo para marcar os 
60 anos. 

A Diretoria da Casa está elabo-
rando um programa de celebra-
ções a partir de janeiro de 2023, 
destacando as contribuições da 
Casa para a difusão da cultura 
nordestina e cearense em Brasília 
e no Entorno. Antes do jantar, será 
celebrada uma missa em ação de 
graças pelo Cardeal Emérito de 
Aparecida e que foi Cardeal de 
Brasília, dom Raimundo Damas-
ceno.

O jantar que marca a volta, 
depois da pandemia, das grandes 
celebrações da Casa do Ceará será 
aberto com um minuto de silêncio, 
dedicado às vítimas cearenses em 
Brasília e no Entorno, como no 
Ceará, seguindo-se a execução do 
Hino Nacional e do Hino do Cea-
rá. Na organização, os cearenses 
das diversas cidades terão assento 
nos locais marcados pela bandeira de sua cidade natal. 
No fi nal do evento, será entregue aos participantes 

um diploma come-
morativo de sua 
presença.

O presidente da 
Casa, José Sam-
paio de Lacerda 
Júnior, desatacou 
que a Casa é a 
presença viva do 
Ceará em Brasília, 
apoiando tudo o 
que se fez e que se 
faz e, certamente 
do que se fará, em 
benefi cio de nosso 
povo e da nossa 
terra pela classe 

política, senadores e deputados 
federais e administradores e ges-
tores públicos federais.. Sempre 
tivemos uma atuação efetiva em 
defesa dos sonhos e esperanças 
dos cearenses. Na Casa, acolhe-
mos também os nordestinos que 
fortemente contribuíram ́ para a 
consolidação de Brasília”.

O presidente da Confraria dos 
Cearenses de Brasília, Geraldo 
Vasconcelos, que apoia as ações 
de confraternização dos cearen-
ses, assinalou que “os eventos 
da Casa com a participação da 
comunidade cearenses é opor-
tunidade para mostrarmos nossa 
união em torno de objetivos 
comum, de engrandecimento de 
nossa terra”

A Casa do Ceara´contratou 
o Chef Raffael Lima para orga-
nizar o jantar, tradicionalmente 
evento realizado para marcar o 
aniversário da instituição. “So-
mos especializados em serviços 
de buffet para casamentos, 
aniversários, eventos sociais 
e corporativos, de todos os 
tamanhos e estilos, nossa em-

presa possui toda estrutura necessária para lhe aten-
der e surpreender. 
Começamos nossa 
jornada em 2013, 
quando o nosso 
Chef Raffael Lima 
decidiu expandir o 
que já era um su-
cesso entre even-
tos de amigos e 
familiares. Após 
este período, cen-
tenas de eventos 
foram realizados 
com perfeição e 
maestria e hoje é 
um dos mais re-
quisitados da ci-
dade”.

Cheff  Rafael Lima e sua equipe.
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Leituras II

Wilson Ibiapina (*)
No Brasil sempre foi assim, prevalece a versão ofi cial, a 

história de quem conta e não de quem faz. Alguns livros já 
contestam a versão ofi cial de que foram os portugueses os 
primeiros a chegar. Já existem livros, como o que foi escrito 
pelo jornalista Rodolfo Espínola que narra a chegada do na-
vegador espanhol Vicente Pinzón, no inicio do século XVI, 
no litoral cearense, três meses antes de Pedro Álvares Cabral. 
Os livros que as escolas indicam para seus alunos continuam 
dando os créditos da descoberta para os portugueses desem-
barcando na Bahia. Não levantam uma só dúvida. 

Agora, nas comemorações dos 200 anos das indepen-
dência, a principal responsável pelo acontecimento fi ca 
esquecida nas homenagens. Todo mundo sabe quem foi Maria 
Leopoldina da Áustria, a arquiduquesa da Áustria a primeira 
esposa do Imperador D. Pedro I e Imperatriz Consorte do 
Brasil de 1822 até sua morte, também brevemente sendo 
Rainha Consorte de Portugal e Algarves entre março e maio 
de 1826. Teve sete fi lhos, um deles, dom Pedro II, herdeiro 
do trono brasileiro e imperador aos 14 anos de idade. Poucos 
lembram de seu papel de fundamental importância para a 
independência do Brasil.

Corria o ano de 1822 quando algumas províncias ameaça-
vam entrar em guerra contra o Príncipe-Regente. Dom Pedro 
foi a São Paulo para tentar garantir o apoio dos paulistas à 
sua causa. Dona Leopoldina assumiu a regência interina. Foi 
quando chegou carta de Portugal exigindo que Dom Pedro 
retornasse imediatamente para assumir o reino em Portugal

Como contam os livros de história, Dona Leopoldina 
convoca o Conselho de Estado. “Durante a reunião, entendem 
que esta atitude é uma manobra para que o Brasil perca seu 
status de Reino Unido e voltar à condição de colônia.”

Dona Leopoldina assina o decreto de independência do 
Brasil em 2 de setembro de 1822. Em seguida, manda uma 
carta a Dom Pedro contando os fatos e reafi rmando que era 
o momento de romper com Portugal. Mesmo com o coração, 
perdido de amor pela amante Domitila, o Imperador aceita a 
ponderação da esposa e proclama a independência. Até hoje 
não se sabe se ocorreu o brado que a história conta.

Agora, pela primeira vez, o coração de Dom Pedro sai 
do sarcófago da igreja da Lapa, na cidade do Porto e é tra-
zido para o Brasil para as comemorações dos 200 anos da 
independência. Nem uma só palavra sobre dona Leopoldina.

O jornal Correio Braziliense publica artigo do maestro 
Jorge Antunes, professor aposentado da UnB, reclamando 
que dona Leopoldina é apagada da história quando o teatro 
municipal do Rio monta a Ópera Domitila, a marquesa de 
Santos, de João Guilherme Ripper, enquanto sua ópera 
composta em homenagem a Dona Leopoldina continua na 
gaveta. Há quem diga que o coração dele pertencia mesmo 
à amante que viveu no Palácio de São Cristóvão como dama 
de honra de sua esposa.

A revista Veja publica a opinião do pesquisador Paulo 
Rezzutti, que acha um exagero trazer o coração para festejar 
os 200 anos da independência: “é um carnaval macabro, um 
evento efêmero que a nada serve. Trazer um órgão humano 
dentro de um vidro, expô-lo em Brasília e dizer que esse é 
o grande evento comemorativo do bicentenário é trágico.” 
Tenho a impressão que seria mais oportuno concentrar as 
homenagens à Imperatriz que morreu dia 11 de dezembro 
de 1826 com apenas 29 anos de idade, humilhada e sem o 
reconhecimento público de seu feito heroico que nos libertou 
de Portugal..  

 (*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista, radialista, 
editor de telejornalismo, blogueiro, temendo ser destituí-
do da cidadania ele que é o autor do mais belo refrão da 
cidadania:

“A gente sai do Ceará mas o Ceará não sai da gente”.

Bicentenário da 
Independência

Biografi a de Edson Queiroz, de Lira Neto, foi lançada na 
Unifor. A obra conta a trajetória do empresário cearense

Fundador de um dos maiores grupos empresariais do Bra-
sil, Edson Queiroz teve sua biografi a lançada dia 08.09.22,  
em solenidade no Auditório da Biblioteca Central da Univer-
sidade de Fortaleza, mantida pela Fundação Edson Queiroz. 
A data marcou também o aniversário de casamento de Edson 
e Yolanda Queiroz, ofi cializado em 1945. A apresentação 
da obra foi feita pela escritora Socorro Acioli.

Escrito pelo biógrafo Lira Neto, o livro 
conta a trajetória do empresário cearense 
que faleceu há 40 anos, vítima de um 
acidente aéreo. O seu legado, no entanto, 
fi cou para a história: atualmente, o Grupo 
Edson Queiroz é referência nacional e está 
presente nos ramos de energia, alimentos e 
bebidas, eletrodomésticos, comunicação, 
agropecuária e incorporação imobiliária.

Filho de Genésio Queiroz e Cordélia 
Antunes Queiroz, Edson nasceu em 1925 
e é reconhecido por ter sido um homem à 
frente de seu tempo, um visionário. Natural 
de Cascavel, no interior do Ceará, casou-se 
com Yolanda em 1945, com quem teve seis 
fi lhos: Airton, Paula, Renata, Edson Filho, 
Lenise e Myra Eliane.

Lira Neto começa a biografi a pela histó-
ria de Genésio e Cordélia, que se mudaram 
de Cascavel para Fortaleza na busca de uma 
vida melhor para os fi lhos, e conta em deta-
lhes como foi a vida de Edson na infância, 
estudante, seu encontro com Yolanda e o 
início da vida de empresário. O autor, que demorou cerca 
de um ano e meio no processo de pesquisa e escrita do livro, 
perpassa as fases da vida de Edson em 16 capítulos.

“Biografar Edson Queiroz, para mim, representou um 
reencontro com a história de minha terra e de minha gente. 
Ele era, essencialmente, um cearense. Nele, conviviam 

o arrojo e o senso de humor, a ousadia e a irreverência”, 
conta o autor.

Edson Queiroz trouxe prosperidade para o Ceará e para 
o Brasil quando, aos 26 anos, adquiriu uma distribuidora de 
gás de cozinha em Fortaleza. Em 1959, abriu uma rede de 
lojas de eletrodomésticos e inaugurou o primeiro terminal 
oceânico de gás do nordeste. Após 70 anos, a Nacional 

Gás tornou-se uma das maiores distribui-
doras de gás do País. Nos anos seguintes, 
o empresário adquiriu a Rádio Verdes 
Mares AM, a Indaiá, fundou a Esmaltec 
e a Universidade de Fortaleza, a primeira 
particular do Ceará.

O fundador do Grupo Edson Queiroz 
esteve à frente dos negócios até 1982. 
Devido à sua morte precoce, a empresa 
passou a ser gerida pela esposa, Yolanda 
Queiroz e posteriormente pelos filhos, 
Airton Queiroz e Edson Filho. As fi lhas 
continuaram prosperando os negócios da 
família e hoje já estão na terceira geração.

O jornalista é referência na arte de es-
crever biografi as.

Lira Neto nasceu em Fortaleza, em 
1963. Jornalista e escritor, ganhou o Prê-
mio da Associação Paulista de Críticos de 
Arte em 2014 e o Prêmio Jabuti em quatro 
ocasiões: 2007, 2010, 2013 e 2014. Publi-
cou, entre outros, “Padre Cícero: Poder, 
fé e guerra no sertão” (2009), vencedor 

do Jabuti em 2010, a trilogia “Getúlio” (2012-14), cujo 
segundo volume foi premiado em 2014, “Uma história 
do samba: As origens” (2017) e “Castello: A marcha para 
a ditadura”, reeditado em 2019. Recentemente, publicou 
“Arrancados da Terra” (2021), pela Companhia das Letras, 
e “A vacina sem revolta” (2022), pela Bella Editora.

Livro relata a história de vida de 
Edson Queiroz, desde o seu nascimen-

to à construção de seu legado 
 Foto: divulgação

Lançado em Brasília o livro de biográfi co 
de Henriques do Cerro Azul

Em Brasília, foi lançado na Associação Nacional dos 
Escritores o Livro, escrito por Lolo Fonseca, de Curitiba, 
O Renascer de um Príncipe, com a biografi a e a historia 
de Henriques do Cerro Azul, pseudônimo literário de João 
Henrique Serra Azul. O 
evento foi coordenado por d. 
Raimundinha Serra Azul, vi-
úva de João Henrique´, com 
a presença de fi lhos e netos, 
amigos e que recordaram 
os momentos criativos do 
poeta que marcou presença 
na cultura de Brasília.

João Henrique Serra 
Azul- nasceu em Fortale-
za (CE), em 4 de janeiro 
de 1936. Dipl. em Direito. 
Veio para Brasília em 1963. 
Advogado, professor, fun-
cionário do LAPI, subpro-
curador-geral da República. 
Colab. em periódicos.

Henriques do Cerro Azul é o pseudônimo literário de 
João Henrique Serra Azul, Subprocurador-Geral da Repú-
blica. Publicou Sonetos e Poemas de Henriques do Cerro 
Azul (poemas líricos), Trânsito Onírico (milhares de versos 
metrifi cados e rimados com rimas proparoxítonas), Poesia 
dos Astros (sonetos astronômicos que contam a lenda das 

constelações, relacionando-as com a mitologia greco-ro-
mana), além de participar de várias antologias nacionais e 
internacionais (Poetry Internacional, de Teresinka Pereira; 
Saciedade dos Poetas Vivos, de Urhacy Faustino e Leila 

Míccolis; Contos Correntes, 
ANE, de Napoleão Valada-
res; Planalto em Poesia, de 
Napoleão Valadares, ANE; 
Dez Anos de Poesia e União, 
da Casa do Poeta; Nossas 
Crianças, Ed. Dom Bosco; 
Cronistas de Brasília, de 
Aglaia Souza; Anuário de 
Poetas do Brasil, de Apa-
rício Fernandes; Casa do 
Poeta Brasileiro -de Brasí-
lia-; Del’Secchi e outras), 
tendo colaborado em vários 
jornais e revistas. É Membro 
da Associação Nacional de 
Escritores (sócio efetivo e 

benemérito), da Academia de Letras de Brasília (cadeira 
José de Alencar), do Instituto Histórico e Geográfi co do 
Distrito Federal (patrono Pe. Antônio Tomaz), da Academia 
Taguatinguense de Letras (cadeira Olavo Bilac), da Casa do 
Poeta do Brasil, Instituto dos Advogados e de outras entida-
des culturais. Publicou a Poética de Alphonsus, em vários 
artigos, no Suplemento Enfoque, do Diário de Brasília. 

Lançamento do livro, “O Renascer de um 
Príncipe”

Lançamento do livro, 
“O Renascer de um Príncipe”
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Leituras III
Direito e economia

Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
Acreditamos que a Ciência do Direito e a Ciência 

Econômica, além de serem irmãs gêmeas, são interdepen-
dentes. Ao analisarmos fundamentos básicos da Filosofi a 
Política, ao longo do tempo, percebemos a importância 
para análise das duas Ciências. Com efeito, convém res-
saltar que o maniqueísmo direita e esquerda não conduz 
um Estado à liberdade, à igualdade de oportunidade e à 
justiça em todos os seus aspectos. A polarização leva um 
País a uma situação de desentendimento e de debates inó-
cuos, rejeitando manifestações democráticas signifi cativas 
ao Direito e à Economia. Ademais, este maniqueísmo 
perverso, infl uenciado pela ânsia do poder, pelo dinheiro 
ganho de forma ilícita, pela falta de solidariedade, pelo 
individualismo, dentre outros pontos, aumenta as dúvidas 
relacionadas com a existência e a verdade. Por sua vez, é 
essencial que haja uma articulação séria, comprometida 
com os valores éticos e morais dos Poderes Constituídos 
(Executivo, Legislativo e Judiciário). Além da indepen-
dência e da harmonia dos mencionados Poderes, não po-
demos conceber conluios, ações distantes da democracia e 
próximas da corrupção de atos e fatos jurídicos. O objetivo 
principal de uma sociedade é a justiça. Enfi m, a Econo-
mia, de um modo geral deve responder a três questões: o 
que produzir, como produzir e para quem produzir. Estas 
questões envolvem conceitos de demanda, oferta, tecno-
logia, emprego, salário, lucro, relações internacionais, 
mercado, risco e vários outros. Já o Direito, baseando-se 
em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais deve 
orientar as ações de uma sociedade na busca da justiça, 
considerando, é claro, que todos são iguais perante as leis. 
Abaixo o maniqueísmo egoísta e radical. Um Estado justo 
existe não para ser de esquerda ou de direita, mas para 
assegurar os valores básicos da democracia, consequen-
temente, da liberdade. Por sua vez, as atividades dos três 
Poderes Constituídos devem defender o Estado de Direito 
Democrático. Nada de disputas pessoais, mas de idéias, 
programas e ações visando o bem do povo. P.S. Conforme 
(Rm 14,19) “Busquemos sempre as coisas que trazem paz 
e edifi cação mútua”.. 

Estorvo da vida
O ódio, a inveja, o ciúme, a ambição, dentre outras, são 

atitudes negativas que impossibilitam uma vida saudável. 
Por outro lado, a humildade, a gratuidade, a esperança, a fé, 
o perdão, a amizade nos conduzem ao amor. É por meio da 
oração e da meditação que podemos encontrar estados men-
tais positivos. No atual estágio da humanidade, destacam-se 
como fundamentais os direitos à vida e à liberdade, como 
também o direito de se ter o mínimo indispensável para 
alcançar a cidadania. Como disse Goethe: “Abra o coração 
para que entra mais amor”. O que somos é a consequência 
do que pensamos e que alcançamos é decorrente da nossa 
fé em Deus. Portanto são fundamentais as manifestações 
espirituais com vistas à busca da felicidade. Figuras como 
São Francisco de Assis, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luter 
King evidenciam a força da solidariedade, consequente-
mente do amor ao próximo. Não podemos concordar com 
um mundo onde os descontos superem os encontros. Bus-
quemos a paz, interior e exterior, mediante uma maior força 
espiritual e um melhor equilíbrio social. Os atuais desajustes 
e confl itos existentes são provenientes da supremacia dos 
valores matérias. Encontramos justiça na medida em que 
se destaquem mais as manifestações espirituais e menos a 
fortaleza dos bens temporais, como também a prepotência 
e a arrogância dos pseudo poderosos. 

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

Lenise Queiroz Rocha recebeu Medalha Paulo Freire na 
Câmara Municipal de Fortaleza

A homenagem reuniu políticos, empresários, di-
retores, coordenadores e docentes da Universidade 
de Fortaleza no Auditório Vereador Ademar Arruda

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão 
solene, em 24.08, para entregar a Medalha Paulo 
Freire à presidente da Fundação Edson Queiroz 
(FEQ), Lenise Queiroz Rocha. Curadora da Fundação 
Queiroz desde 1982, Lenise assumiu a presidência 
da Fundação em agosto de 2017. Proposta pelo 
vereador Pedro Fran-
ça (Cidadania/CE), por 
meio do requerimento 
6776/2021, a comenda 
foi aprovada por una-
nimidade pelo plenário 
da Casa Legislativa. A 
medalha homenageia e 
reconhece cidadãos e 
entidades fortalezenses 
que realizam relevantes 
ações em favor da educa-
ção no município. 

Estiveram presen-
tes na ocasião o vice-
-prefeito de Fortaleza 
e superintendente do 
Iplanfor, Élcio Batista, 
a reitora da Universi-
dade de Fortaleza, pro-
fessora Fátima Veras, o 
presidente-executivo do 
Grupo Edson Queiroz, 
Carlos Rotella, o médico 
Cláudio Machado Rocha 
e o empresário Felipe 
Queiroz Rocha, respec-
tivamente, esposo e fi -
lho da homenageada, as 
integrantes do Conselho 
Curador da Fundação 
Edson Queiroz Paula 
Queiroz Frota e Renata 
Queiroz Jereissati, o ex-
-senador da República e presidente do PSDB-Ceará, 
Luís Pontes, além de políticos, empresários, diretores, 
coordenadores e docentes da Universidade de Forta-
leza, reunidos no Auditório Vereador Ademar Arruda. 

Homenagem
A homenageada foi representada pelo médico 

Cláudio Machado Rocha que recebeu a Medalha 
Paulo Freire das mãos do vereador Pedro França. 
Em seguida, a reitora da Unifor, Fátima Veras, falou 
em nome da homenageada e agradeceu aos presentes 
pela homenagem que reconhece também o mérito da 
Universidade de Fortaleza ao conceder mais de 100 
mil diplomas de curso superior nos últimos 49 anos. 

“A educação é um tema por demais nobre para o 
nosso país! E quando falo em educação, nos orgulha 
muito a Universidade de Fortaleza, que todos nós 

conhecemos pela sua trajetória. Temos um patrimô-
nio a postos para a formação intelectual, científi ca e 
profi ssional em Fortaleza que gerou mais de 100 mil 
diplomados com curso superior”, destacou a reitora. 
A presença da Unifor entre as 10 melhores universi-
dades brasileiras em 2022, segundo a Revista Forbes, 
também foi ressaltada pela professora Fátima Veras.

Reconhecimento
Presidindo a sessão, o vereador Pedro Franca reco-

nheceu as contribuições 
da homenageada para 
a educação superior no 
município, destacan-
do que a medalha é a 
comenda máxima da 
educação em Fortaleza. 

 “Nesta noite, home-
nagearemos uma mulher, 
que, diante de todas suas 
ocupações, desempenha 
papel importantíssimo 
na educação do Ceará. 
Nossa homenageada é 
atual presidente da Fun-
dação Edson Queiroz, 
que há décadas promo-
ve o desenvolvimento 
social, educacional e 
cultural do nosso Estado. 
Criada em 26 de março 
de 1971, pelo industrial 
Edson Queiroz como 
forma de agradecer tudo 
que recebeu do Ceará, a 
Fundação tem ao longo 
dos seus 50 anos contri-
buindo com a formação 
de milhares de profi ssio-
nais”, frisou. 

Para o vereador, o 
compromisso da Unifor 
em prol da sociedade 

fortalezense faz a diferença na educação do estado, e 
o elo que se faz entre sociedade civil e poder público 
é importante para o desenvolvimento dos cidadãos. 
“É fundamental a gente ter a participação de entidades 
privadas ao lado do poder público para fazer a nossa 
cidade e o estado crescer cada vez mais”, reiterou. 

Medalha Paulo Freire
Criada em 1998, a Medalha Paulo Freire foi batiza-

da em homenagem ao educador e fi lósofo brasileiro, 
considerado um dos pensadores mais notáveis na 
história da pedagogia mundial, tendo infl uenciado 
o movimento chamado pedagogia crítica. É também 
reconhecido como o patrono da educação brasileira. 
A honraria visa reconhecer o mérito de cidadãos ou 
entidades que se destacam por relevantes ações e ser-
viços prestados em favor da Educação no município 
de Fortaleza.

Renata Queiroz Jereissati, Pedro França, Cláudio Machado Rocha, professora 
Fátima Veras e Paula Queiroz Frota (Foto: Ares Soares)

Renata Queiroz Jereissati, Pedro França, Cláudio Machado Rocha, professora 
Fátima Veras e Paula Queiroz Frota (Foto: Ares Soares)
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Leituras IV
A covid os estragos na cultura

Por JB Serra e Gurgel (*)

Depois, dos anos dourados, dos anos de chumbo, dos 
anos de seca, dos anos de miséria, temos os anos da pan-
demia!

Os anos 2020, 2021 e 2022 foram trágicos para a cultura 
brasileira, a pública e a privada. As perdas sofridas, im-
postas pela ignorância, estupidez, negaciosismo,e desprezo 
pela vida humana, a pandemia e o genocídio se acentuaram. 
O OMS não pode reparar nem o Estado brasileiro o fará. 
Tudo virou escombros e estão nos bolsões dos crimes 
contra a humanidade.

Resta homenagear mortos e sobreviventes desta tragédia 
humana que assolou o mundo, as nações e os seres vivos 
no planeta. 

2020 – Afonso Arinos de Melo Franco Filho, Aldir 
Blanc, 64;Antônio Bivar, 81; Cândido Mendes de Almeida, 
94; Chica Xavier, 88; Ciro Pessoa, 62; Daisy Lucidi, 90; 
Daniel Azulay, 72; Eduardo Galvão, 58; Fernando Vannuci, 
69; Flavio Migliaccio, 85; Gesio Amadeu, 73; José Mo-
jica Marins, 83; José Paulo de Andrade; Moraes Moreira, 
72; Murilo Melo Filho. Orlando Duartge, 88 Paulinho 
do Roupa Nova, 76; Tom Veiga, o Louro José, 47;. Zuza 
Homem de Melo, 87

2021, Agnaldo Temoteo, 84; Alfredo Bosi (ABL), Artur 
Xexeo, 69; Dominguinhos do Estácio, 79; Dudu Braga 
(fi lho de Roberto Carlos, 52; Genival Lacerda, 89; Gilberto 
Braga, 75 ; Hildemar Diniz, (Monarco) 82. Ismael Ivo, 
66; JOÃO Acaiabe (Barnabe). 76; José Arthur Gianootti, 
91: Luís Gustavo, 87; Mila Moreira, 72, Paulo Gustavo, 
42; Paulo José,84; Tarcísio Meira, 85;, Ruy Othake, 83: 

Tarcísio Padilha, 91;
Em 2022, Alberico de Souza Cruz, 84; Aleksandro, 

(da dupla Conrado e Alexandro) Arnaldo Jabor, 81; 84, 
Breno Silveira, 58; Cláudia Jimenez, 63; Elza Soares, 
91; Eva Wilma, 77;Françoise Forton, 64; Gustavo Lima, 
32; Ivan Gomes (Batoré). 61; Jô Soares, 84, Kleber 
Rosa, 30 Luís Carlos Araújo, 39; Lygia Fagundes Teles, 
103;Marília Mendonça. 26 ; Marco Maciel, 80; Marilu 
Bueno, 62; Milton Gonçalves, 88, Nádia Carvalho, 67; 
Nélson freire, 77; Nélson Sargento, 96;; Nicette Bruno, 
87; Orlando Brito.. Orlando Drummond, 101; Paulinha 
Abelha, 43; Sérgio Mamberti, 82; Sérgio Paulo Rouanet, 
88; Susana Faini, 84; Tão Gomes Pinto, 83, 

Outras pandemias e outra guerras fi zeram muitos 
estragos na humanidade.

A gripe espanhola teria atingido 500 milhões de 
pessoas e deixado entre 17 e 50 milhões de mortos,.

 Na 1ª Guerra morreram mais de 16 milhões de 
pessoas.

 Na 2ª Guerra mais de 60 milhões.
 A covid deixou 600 milhões de contaminados e 6.500 

mil mortos no mundo. No Brasil são 35 milhões foram 
contaminados e 700 mil morreram. O número de doses 
de vacina aplicadas no planeta passou de 12,5 bilhões. 
No Brasil são 500,0 milhões de unidades administradas.

A educação, a cultura e o conhecimento sofreram 
as consequências de una gestão estúpida e predatória, 
tanto pública como privada. Até o Ministério da Cultura 
acabou, para não deixar traço.

O Brasil perdeu quase 800 bibliotecas publicas, 
sofreu uma redução de quase 100 milhões de livros pu-

blicados. Um arraso. Os jornais e as revistas foram banidos 
e estão sumindo das bancas que hoje vendem vassouras e 
artigos de limpeza, balas e mascaras... 

Nas escolas, do primário ao universitário, o desastre 
afetará implacavelmente as futuras gerações, A escola 
via internet, não colou, pois milhões não tem celular 
nem tevê. e muito menos smartphones. Não se analisou 
o futuro do ensino, o aprendizado, mas tão somente as 
consequências, a ausência da merenda escolar, a criação 
de escolas militares e compra de ônibus escolar pelo 
orçamento secreto.

A Lei Rouanet foi apontada como tendo sido instru-
mento de fraude cultural com fi nanciamento a intelectuais 
e artistas de teatro, cinema e musica, ligados à esquerda 
Da mesma forma que o orçamento secreto serviu para 
fi nanciar show de sertanejos, de quinta categoria e ladeira 
abaixo.

A execração foi tão grande e efetiva que a extrema direi-
ta que criou barreiras intransponíveis para os investimentos 
criados pelo Congresso, através das Leis Aldir Blanc e 
Paulo Gustavo, duas vítimas da covid, para benefi ciar 
artistas duramente penalizados, especialmente músicos e 
trabalhadores de apoio no teatro e shows.

Fomos testemunhas das violências e das virulências 
praticadas em nome do realismo reverso e da ignorância 
siderúrgica e bárbara.

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor 
membro da Academia Cearense de Letras e Artes do Rio 
de Janeiro, email serrar gurgel@gmail.com

A aquisição da Companhia Siderúrgica do Pecém pela ArcelorMittal
A ArcelorMittal um acordo com os acionistas da Com-

panhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para adquirir a CSP 
por um valor de aproximadamente US$ 2,2 bilhões. O 
fechamento da transação está sujeito a aprovações cor-
porativas e regulatórias, inclusive aprovação do CADE, 
que é esperada até o fi nal de 2022. 

A CSP é uma operação de classe mundial que produz 
placas de alta qualidade a um preço competitivo. As ins-
talações de última geração da CSP, localizada no estado 
do Ceará, no nordeste do Brasil, entraram em operação 
em 2016, produzindo suas primeiras placas em junho do 
mesmo ano. Opera um alto-forno com capacidade de três 
milhões de toneladas e tem acesso ao Porto de Pecém, 
localizado a 10 quilômetros da usina. A CSP opera dentro 
da primeira Zona de Processamento de Exportação do 
Brasil e é benefi ciada por incentivos fi scais. 

A aquisição traz diversos benefícios estratégicos para 
a ArcelorMittal, incluindo o potencial de:

• Ampliar a posição da Empresa na indústria siderúr-
gica brasileira, que tem potencial de alto crescimento. 

• Capitalizar o signifi cativo investimento planejado 
de terceiros para formar um hub de eletricidade limpa e 
de hidrogênio verde em Pecém. 

• Adicionar 3 milhões de toneladas de capacidade de pro-
dução de placas de alta qualidade e com competitividade em 
termos de custo, com o potencial de fornecer placas dentro 
do grupo ou de vender nas Américas do Norte e do Sul. 

• Permitir novas expansões por parte da Empresa, 
como a opção de adicionar capacidade de siderurgia 
primária (incluindo redução direta de minério de ferro - 
DRI) e capacidade de laminação e acabamento.

• Capturar mais de US$ 50 milhões de sinergias 
identifi cadas, incluindo SG&A, compras e otimização 
de processo. 

O estado do Ceará tem a ambição de desenvolver um 
hub de hidrogênio verde de baixo custo. O Hub de Hidro-
gênio Verde de Pecém, uma parceria entre o Complexo 
Pecém e a Linde, uma empresa líder mundial de gases 
industriais e engenharia, é um projeto de grande porte 
de hidrogênio verde no Porto de Pecém e que almeja 
produzir até 5GW de energia renovável e 900 kt/a de 
hidrogênio verde em diversas fases. A primeira fase, que 
a parceria atualmente espera estar concluída ao longo dos 
próximos cinco anos, tem como objetivo a construção de 
100-150MW de capacidade de energia renovável. 

Aditya Mittal, CEO da ArcelorMittal, disse:
 “Na CSP, estamos adquirindo um negócio moderno, 

efi ciente, estabelecido e rentável, que irá melhorar ainda 
mais a nossa posição no Brasil e agrega valor imediato 
à ArcelorMittal. Existe um potencial signifi cativo para 
descarbonizar o ativo, dada a ambição do estado do 
Ceará de desenvolver um hub de hidrogênio verde de 
baixo custo e o enorme potencial que a região tem para 
a geração de energia solar e eólica.

A CSP produz placas de alta qualidade e é competi-
tiva em termos de custo, garantindo que seus produtos 
sejam competitivos internamente e para exportação. No 
curto prazo, continuaremos a abastecer a base de clien-
tes existente da CSP nas Américas do Norte e do Sul. 
Entretanto, o potencial e as opções que ela oferece no 
médio e no longo prazo são o que torna esta aquisição tão 
empolgante. À medida que continuamos a desenvolver 

as nossas capacidades downstream dos nossos negócios 
na região NAFTA e no Brasil no médio prazo, temos a 
opção de a CSP se tornar um importante fornecedor de 
placas dentro do grupo. No longo prazo, existe também a 
opção de aumentar signifi cativamente sua capacidade de 
produção de placas e adicionar capacidades de laminação 
e acabamento com emissões de baixo carbono”.

Sobre a ArcelorMittal
A ArcelorMittal é uma empresa líder mundial em 

siderurgia e mineração, com presença em 60 países e 
instalações siderúrgicas primárias em 16 países. Em 
2021, a ArcelorMittal teve receita de US$ 76,6 bilhões e 
uma produção de aço bruto de 69,1 milhões de toneladas 
métricas, enquanto sua produção de minério de ferro 
chegou a 50,9 milhões de toneladas métricas. 

Nosso propósito é produzir aços cada vez mais inteli-
gentes que tenham um benefício positivo para as pessoas 
e o planeta. Aços feitos usando processos inovadores que 
usam menos energia, emitem signifi cativamente menos 
carbono e reduzem custos. Aços mais limpos, mais fortes 
e reutilizáveis. Aços para veículos elétricos e infraestru-
tura de energia renovável que darão suporte às sociedades 
à medida que elas se transformam ao longo deste século.

Tendo o aço como nosso ponto central, nosso pessoal 
inventivo e uma cultura empreendedora no coração, apoia-
remos o mundo nessa mudança. É isso que acreditamos 
ser preciso para sermos a empresa siderúrgica do futuro. 

A ArcelorMittal está listada na bolsa de valores da 
Nova Iorque (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Lu-
xemburgo (MT) e nas bolsas de valores espanholas de 
Barcelona, Bilbão, Madri e Valência (MT).
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GDF assina novo termo de colaboração com a Casa do Ceará, com vigência de cinco anos, 
para atendimento de 20 idosos na Pousada Crysantho Moreira da Rocha

A Casa do Ceará apresentou um plano de trabalho ao 
edital de chamamento n° 06/2022, da Secretaria de De-
senvolvimento Social do DF– SEDES, com o objetivo de 
ampliar para 20 vagas de acolhimento na Instituição de 
Longa Permanência de Idosos ILPI - Pousada Crysantho 
Moreira da Rocha. A assinatura do termo de colaboração 
ocorreu em 01 de setembro de 2022 com vigência de 5 
anos.

A Casa do Ceara tinha uma parceria com a Secretaria 
desde 2018, para acolhimento de 7 pessoas idosas, por 
meio do termo de colaboração n° 06/2018, que foi rescin-
dido em 31/08/2022 e os idosos que eram acolhidos foram 
transferidos para o novo termo. 

“ Com a pandemia da COVID-19 a Casa teve uma 
redução muito grande em suas receitas, sem essa parceria 
com o GDF seria impossível manter o serviço de acolhi-
mento de idosos. Foi notável o nosso esforço para manter 
a ILPI, especialmente. Com o novo contrato com o GDF 
vamos fortalecer a nossa expertise e nos qualifi carmos 
para novas realizações.”

O presidente destacou, ainda, que no primeiro ano de 
mandato, o Governador Ibaneis Rocha doou todo o seu 
salário para a Casa do Ceará, o que possibilitou a conti-
nuidade dos serviços prestados aos idosos no ano de 2019.

O repasse mensal dos recursos fi nanceiros para manu-
tenção dos serviços prestados aos idosos acolhidos passará 
de R$ 15.889,45 (quinze mil oitocentos e quarenta e nove 
reais e quarenta e cinco centavos) pata R$ 59.776,80 
(cinquenta e nove mil setecentos e setenta e seis reais e 
oitenta centavos).

A parceria conta com a coordenação da Superintendente 
da Casa do Ceará, Antônia Guimarães e com a seguinte 

equipe: 1 auxiliar administrativo, 1 psicólogo, 1 assistente 
social, 1 terapeuta ocupacional, 1 enfermeira, 4 cuidadores 
de idosos (diurno e noturno) 4 técnicos de enfermagem 
(diurno e noturno) 4 auxiliares de serviços gerais, 2 cozi-

nheiros, 1 auxiliar de cozinha e 1 motorista. 
Os assistidos disporão dos seguintes equipamentos: 

de cozinha e despensa, lavanderia, sala de atividades 
múltiplas, dormitórios, sala de visitas, refeitório, sala de 

medicação e sala multidisciplinar.
O novo contrato com a SEDES do GDF possibilitará: 

Acolher e garantir a proteção integral; contribuir para a 
prevenção do agravamento de situações de negligência, 
de violência e de ruptura de vínculos; restabelecer os 
vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência 
comunitária; ´promover acesso à rede socioassistencial, 
aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e 
às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgi-
mento e o desenvolvimento de aptidões, de capacidades e 
de oportunidades para que os indivíduos façam escolhas 
com autonomia; Promover o acesso a programações 
culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos 
e possibilidades do público, incentivar o desenvolvimento 
do protagonismo e de capacidades para a realização de 
atividades da vida diária; Desenvolver as condições para 
a independência e o autocuidado promover a convivência 
mista entre os residentes de diversos graus de dependência.

Na prestação de serviços assistências serão considera-
dos pela Casa aqueles defi nidos no inciso IV do art. 3º da 
Resolução RDC ANVISA nº 502/2021, considera-se como 
graus de dependência da Pessoa Idosa:

Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo 
que requeiram uso de equipamentos de autoajuda; 

Grau de Dependência II - idosos com dependência em 
até três atividades de autocuidado para a vida diária tais 
como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprome-
timento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; e

Grau de Dependência III - idosos com dependência que 
requeiram assistência em todas as atividades de autocuida-
do para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

Secretaria de Desenvolvimento Social do DF homenageada com café da manhã na Casa do Ceará
A Casa do Ceará recebeu para um café manhã em 14.09 

na Pousada Crysantho Moreira da Rocha, sua sede social, 
a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do 
Distrito Federal, Ana Paula Marra, acompanhada do Secre-
tário Executivo, Jean Marcel Pereira Rates, para celebrar 
a assinatura do Termo de Colaboração entre a Secretaria 
e a Casa, que assegurará a manutenção por cinco anos de 
20 idosos no serviço de acolhimento institucional que se 
consolida como referência na proteção e na segurança 
do. A Casa apresentou e cumprirá um plano de trabalho, 
que é peça do anexo da parceria, de acordo com o modelo 
assistencial do GDF. O repasse mensal para manutenção 
dos serviços prestados aos idosos acolhidos será de R$ 
59.776,80 (cinquenta e nove mil setecentos e setenta e 
seis reais e oitenta centavos).

Presentes ao café os diretores da Casa do Ceará, José 
Sampaio de Lacerda Júnior,– presidente, Antônio Florên-
cio da Silva,– 2° vice-presidente, João Rodrigues Neto 
– diretor jurídico, Maria Djanira Gonçalves – diretora de 
promoção social, Carlos Eduardo Curlln Perpétuo – dire-
tor de obras, Antônia Guimarães - superintendente e os 
moradores da pousada. 

A nova parceria com a SEDES possibilitará acolher e 
garantir proteção integral; contribuir para a prevenção do 
agravamento de situações de negligência, de violência e 
de ruptura de vínculos; restabelecer os vínculos familiares 
e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; pro-
mover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos 
do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 
públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvol-
vimento de aptidões, de capacidades e de oportunidades 

para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; 
Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de 
esporte e ocupacionais internas e externas, relacionan-
do-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do 
público, incentivar o desenvolvimento do protagonismo 
e de capacidades para a realização de atividades da vida 
diária; Desenvolver as condições para a independência 
e o autocuidado promover a convivência mista entre os 
residentes de diversos graus de dependência.

Para o presidente Lacerda Júnior “A Pousada por 
anos foi o principal objetivo assistencial da Casa que a 
manteve com grande difi culdade, mas sem nenhum risco 

para os acolhidos, por muito tempo, a institucionalização 
era custeada com recursos da entidade, d e que apesar 
da difi culdade fi nanceira em nenhum momento ho5uve 
comprometimento da qualidade dos serviços, reconhecido 
pelas famílias que nos entregaram seus idosos”, disse José 
Sampaio de Lacerda Júnior,

A Secretária Ana Paula Marra afirmou reconhecer 
o relevante trabalho da Casa do Ceará em prol dos 
idosos e que se sente satisfeita em contribuir com a 
instituição que presta serviços tão essenciais não so-
mente a idosos, mas para toda a comunidade carente 
do Distrito Federal.

O termo de colaboração foi consequência de um ato 
marcante, na gestão do governo Ibaneis Rocha; quando 
ele assumiu o Governo e recebeu em audiência no Palácio 
do Buriti a diretoria da Casa e informou que todos os seus 
vencimentos como governador naquele ano se destinariam 
à manutenção da Pousada. 

Dados extraídos do termo de colaboração:
O Temo de Colaboração fi rmado entre o Governo do 

Distrito Federal, através da SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  e a CASA DO 
CEARÁ  tem por objeto a implantação, execução e ma-
nutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas, na modalidade Abrigo Institucional, no 
valor global de R$ 3.586.608,00 (três milhões, quinhentos 
e oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais, com vigência 
de até 60 (sessenta) meses. Podendo ser alterada mediante 
termo aditivo, conforme consenso entre os partícipes, 
não devendo o período de prorrogação ser superior a 60 
(sessenta) meses. 

Ana Paula e José Lacerda



acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

11Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube setembro/22Ceara em Brasília
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Leituras V
Uma volta ao passado

Por José Wilson Pereira (*)
Nas últimas férias de julho de 2022, em Fortaleza, decidi fazer 

um passeio de volta ao passado. Um passado distante de mais de 
70 anos. Resolvi rever aqueles lugares de minha adolescência, 
quando tive muitas difi culdades, mas muitas coisas boas e muita 
felicidade também.

Saí da Avenida Beira Mar e fui em busca do passado, das boas 
lembranças, das recordações.

Inicialmente passei pela Cidade da Criança, entrei na Rua 
Joaquim Távora que era a porta de entrada de quem vinha do 
sertão pela BR 116, ainda sem asfalto. Por ali passava todo o 
tráfego que vinha para Fortaleza. Por lá, passei muitas vezes 
vindo do Chorozinho.

Dali, peguei a Avenida Duque de Caxias até a Igreja do Coração 
de Jesus. Dobrei à esquerda e segui pela Rua Barão de Aratanha, 
onde morei e que me traz muitas recordações. Passei em frente à 
velha casinha no número 246, onde morei, do mesmo jeito, lá, até 
hoje. Tínhamos como vizinho, menino como nós, o hoje grande 
dramaturgo e homem de teatro B. de Paiva. Em frente, morava 
uma moça que diziam as más línguas, era namorada do Frei 
Ambrósio, que frequentava com muita frequência aquela casa e 
fi cava horas e horas sentado numa cadeira de balanço na calçada.

Dali, fi z o percurso que diariamente fazia, a pé, para o Ginásio 
7 de Setembro, na avenida do Imperador. Era um trajeto em que 
se passava pelas ruas Solon Pinheiro, Assunção, Floriano Pei-
xoto, Major Facundo, Barão do Rio Branco, Senador Pompeu, 
24 de Maio, General Sampaio, Tristão Gonçalves, até chegar 
na Imperador. Com muita satisfação vi que fi cou preservada a 
antiga fachada do saudoso e excelente Ginásio 7 de Setembro, 
que tinha como lema: “O colégio que ensina o aluno a estudar”. 
O seu diretor era o excelente professor, educador e líder de um 
carisma impressionante, Dr. Edilson Brasil Soarez, hoje nome 
de rua, numa homenagem justíssima. O secretário do ginásio era 
o JUJU, que nas horas vagas era também, goleiro do Fortaleza 
Futebol Clube. Daí porque desde aquela época, meu time de 
preferência é o Fortaleza. 

Vieram-me à lembrança colegas de turma como Paulo Elpídio 
de Meneses, que veio a ser Reitor da universidade Federal do 
Ceará, Venelois Xavier Pereira, que foi fundador e diretor do 
Jornal O Estado, do Vicente Mário que foi para a Marinha, da 
Zélia Crisóstomo e de tantos outros que me escapam à memória.

Em seguida, uma visita mais sentimental. Passamos na Rua 
Barão do Rio Branco, em frente à casa da Selva, onde morou por 
muitos anos. Foi lá onde tudo começou. Amizade, namoro, afeto, 
carinho e muito amor que resultaria numa sólida união que vem 
até os dias de hoje, com mais de 70 anos. Lá namorávamos pas-
seando de mãos dadas na calçada das ruas Barão do Rio Branco e 
Menton de Alencar ou sentados em cadeiras de balanço na frente 
da casa. Lindas lembranças com sabor de mel, de muito amor, 
carinho e muitos sonhos. 

Seguindo a Rio Branco, passei em frente ao número 1.564, 
na antiga pensão da Marica, onde fi quei hospedado por mais de 
um ano, me preparando para a Escola Preparatória de Fortaleza – 
EPF. Tempo difícil com muita ansiedade, incertezas, insegurança, 
muito estudo (até de madrugada) muitas difi culdades, inclusive 
fi nanceiras, mas que valeram a pena. Passei no concurso nacional 
para admissão na EPF e aí começou uma nova vida...

Da Barão do Rio Branco segui para a Avenida Santos Dumont, 
onde fi ca a EPF - Escola Preparatória de Fortaleza, hoje Colégio 
Militar de Fortaleza. Vieram-me à memória momentos inesquecí-
veis de minha vida. Uma fase bonita de muitos sonhos e projetos 
de vida. Ali depositamos todas esperanças numa profi ssão de fé, 
verdadeiro sacerdócio que é carreira militar. Lá aprendemos a ser 
homens, a amar ao próximo e a servir à Pátria.

Após esse verdadeiro “Tour da Saudade”, muito bom, gostoso, 
saboroso mesmo, voltei à Beira Mar revigorado, feliz, com a ca-
beça cheia de lembranças de momentos incríveis, inesquecíveis, 
com a sensação de que tudo valeu a pena, que valeu a pena viver 
essa vida, graças a Deus.

Que bom!
Que felicidade!
(*)Coronel José Wilson Pereira, nascido em Aracoiaba e 

criado em Chorozinho, atualmente residente em Brasília. 

Candidatos homens têm patrimônio cinco vezes 
maior que o das mulheres no Ceará

Dados do TSE apontam desigualdade entre candidatos 
brancos e negros.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam 
uma grande diferença entre o patrimônio de homens e 
mulheres, e brancos e negros no Ceará e no Brasil. Na 
comparação de gênero, os bens dos homens são, em 
média, 4,9 vezes maior que os das mulheres. 

A diferença é bem maior que no cenário nacional, 
onde as mulheres têm patrimônio médio equivalente à 
metade do dos homens.

Segundo pesquisadores ouvidos pelo g1, o sistema 
político brasileiro atual privilegia candidatos ricos, e 
um patrimônio menor pode interferir negativamente no 
desempenho de alguém que concorre a um cargo públi-
co. Reportagem do g1 publicada na terça-feira mostra 
como o machismo 
torna as mulheres 
uma minoria entre 
as candidatas.

Patrimônio de 
mulheres e homens

• As 338 candi-
datas mulheres no 
Ceará têm patrimô-
nio médio de R$ 
182.041

• Os 651 candi-
datos homens no 
Ceará têm patrimô-
nio médio de R$ 
902.977

• A diferença é de 
um patrimônio 4,9 
vezes maior para os 
homens

Patrimônio de 
brancos, pretos e 
pardos

A diferença tam-
bém é clara quando 
se compara a soma 
dos bens de brancos 
comparados com os 
de pretos e pardos. 
Conforme o TSE:

• Os 584 candidatos cearenses pretos e pardos têm 
patrimônio médio de R$ 483.733

• Os 394 candidatos cearenses brancos têm patrimô-
nio médio de R$ 926.469

• A diferença é de um patrimônio 1,9 vez maior para 
os brancos

Sistema privilegia homens, brancos e ricos
Pesquisador do Centro de Estudos em Política e Eco-

nomia do Setor Público (Cepesp) da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Arthur Fisch diz que não é surpreendente 
que homens brancos tenham patrimônio maior que ou-
tros recortes, uma vez que a estrutural social do Brasil 
privilegia esse grupo.

“É o que eu imaginaria: homens e brancos sejam mais 
ricos na média que negros e mulheres, isso é esperado 
pelo que a gente conhece do Brasil”, afi rma.

Fisch acredita que, apesar de ser esperada, essa 
característica torna as candidaturas de minorias menos 
competitivas por dois motivos:

• O candidato com patrimônio pode se autofi nanciar, 
dependendo menos de verba partidária ou de fi nancia-
mento externo, como crowdfunding;

• O candidato com verbas próprias precisa se preo-
cupar menos com outros gastos não relacionados com a 
eleição, como pagar um aluguel do imóvel onde mora.

Além disso, uma campanha exige uma dedicação de 
tempo, e muitos candidatos não podem abandonar com-
pletamente o emprego, mesmo que temporariamente, 
para disputar uma vaga.

Professor da Universidade Federal do Paraná, Emer-
son Cervi diz que sistema de fi nanciamento atual, que 

não permite arreca-
dação de verbas de 
empresas, torna o 
autofinanciamento 
“muito importante”.

Nesse contexto, a 
verba que um can-
didato dispõe pode 
interferir no seu de-
sempenho eleitoral, 
afi rma Cervi.

Apesar disso, ele 
defende que a va-
riável não é “uma 
interferência deci-
siva para todos os 
casos”, até porque 
alguns candidatos 
tem outros capitais, 
como capital social 
ou a atividade pro-
fi ssional que desem-
penha.

Na mesma l i-
nha, a professora 
da Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e 
presidente da Asso-
ciação Brasileira de 

Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), Helcimara Telles, 
afi rma que candidatos com menos verbas têm mais 
difi culdades para conseguir se eleger.

Ela acredita que a proibição do fi nanciamento de 
candidaturas por empresas “diminuiu ainda mais a 
chance dos mais pobres de serem eleitos”.

“Embora as pessoas imaginassem que o fi nancia-
mento público pudesse reduzir a diferença entre os 
candidatos, só fez aumentar”, afi rma.

Por isso, ela defende que sejam criadas reservas de 
vagas para minorias. “Acredito que a gente deveria ter 
uma reserva para essas minorias, não retirando as 513 
vagas [atuais que existem na Câmara], mas aumen-
tando as cadeiras para compartilhar somente com as 
minorias”, diz. 

Por g1 CE, 18/08/2022
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Leituras VI
Neruda, eu também 
confesso que vivi

Vaticano anuncia beatifi cação do Padre Cícero, 
o santo dos romeiros de Juazeiro do Norte e do Nordeste

Vaticanista explica que procedimento é rigoroso e pode 
levar anos para ser concluído.

O processo de beatifi cação do Padre Cícero, divulgado 
em 20.08.2022 foi autorizado pela igreja católica. Em mis-
sa em Juazeiro do Norte, o bispo da diocese do Crato, Dom 
Magnus Henrique Lopes, leu um trecho da carta escrita 
pelo papa Francisco, escrito essencial para a continuidade 
do processo, que pode, eventualmente, desdobrar-se para 
a canonização.

Conforme o vaticanista Filipe Domingues, doutor em 
Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, 
em Roma, o processo é relativamente recente considerando 
o percurso da igreja. “No início da história, os santos eram 
proclamados santos por aclamação popular. As pessoas os 
veneravam depois da morte, consideram santo, e aí o bispo 
local dizia santo”, explicou, ressaltando a informalidade 
do processo. 

No entanto, a instituição igreja viu 
a necessidade de fazer maior controle 
desse processo — haveria, com isso, 
a possibilidade de uso político por 
reis ou famílias nobres, que busca-
vam “comprar” esse título, apontou 
o especialista

Como se dá o processo
Conforme Filipe Domingues, a 

primeira necessidade é a existência 
de um reconhecimento local da pes-
soa a ser beatifi cada. “A aclamação 
popular existe, e isso é pra todos os 
casos”, afi rmou, dizendo que a po-
pulação precisa nutrir devoção pela 
pessoa a ser considerada santa. Isso, 
no caso do Padre Cícero, já existe.

No entanto, há a necessidade de 
um fator concreto para a conces-
são do título. Para tal, o bispo se 
direciona ao Vaticano, apresenta o 
pedido para a Santa Sé e indica as 
propriedades do candidato para isso. 
Se não houver impedimento, o papa 
em exercício autoriza o processo — 
que não tem data para ser concluído 
— via carta.

Após a autorização, a diocese 
deve preparar um dossiê de pesquisa 
sobre a vida do candidato a santo. O 
levantamento deve trazer depoimen-
tos de pessoas que o conheceram ou alguém que pesquisou 
bem a vida dele, e o percurso não necessariamente deve 
ser ilibado.

“O santo não precisa ter vivido uma vida perfeita [...] 
O importante é o processo que aquela pessoa viveu, de 
conversão de mobilizar outras pessoas para Deus”, afi r-
ma, dizendo que outros santos tiveram uma vida fora dos 
padrões religiosos antes de serem submetidos ao exame 
para a titulação.

O vaticanista acrescenta que, mesmo com Padre Cícero 
tendo vivido relações com a política e não sendo reconhe-
cido pelo milagre da hóstia, esse não é um impedimento 
no processo. A objeção só ocorreria com a não conciliação 
do religioso com a igreja católica, que concedeu, em 2015, 
perdão a punições contra o padre.

Com o processo concluído, forma-se um tribunal ecle-
siástico diocesano, ainda em caráter local. Nele, o bispo 
nomeia um postulador, eleito para ser o representante da 
causa em prol da beatifi cação. A função é incumbida de 

reconstruir a vida com outra pesquisa para demonstrar as 
virtudes santas do candidato.

Assim, o postulador seleciona um milagre e se volta 
à documentação dele, reunindo, por exemplo, laudos 
médicos e outras provas que atestem a fundamentação do 
milagre em uma perspectiva sobre-humana, divina. Após 
conclusão do levantamento, este é levado pelo postulador 
ao Vaticano.

Ainda segundo o vaticanista, esse procedimento leva “o 
tempo que precisar”. “Pode demorar anos, mas eles tentam 
fazer rápido”, disse Filipe Domingues, acrescentando que 
o processo para beatifi cação, porém, deve esperar em torno 
de cinco anos após a morte do candidato para ser iniciado.

Fase no Vaticano
Com a chegada do dossiê ao Vaticano, os trâmites pas-

sam a ocorrer com o Dicastério para as Causas dos Santos. 
Esse setor da Cúria Romana se volta 
para análise do documento, em prazo 
também não defi nido.

Se o Dicastério considerar que 
o candidato é mesmo uma pessoa 
interessante para a beatifi cação, eles 
vão reconhecer que essa pessoa tem 
“virtudes heroicas”. Em alguns casos, 
exemplifi ca o especialista, o candi-
dato também pode ser considerado 
um mártir, caso tenha sido morto por 
motivos de fé.

Uma vez as virtudes tendo sido 
reconhecidas, estas serão apresentadas 
ao papa, que dará o seu próprio parecer 
sobre o assunto. Filipe Domingues 
indica que, normalmente, o pontífi ce 
considera as proposições do Dicastério. 
Se ele acata as virtudes, o candidato 
passa a ser considerado “venerável”.

Para haver a beatifi cação, há a ne-
cessidade de avaliação de um milagre, 
que deve ter ocorrido após a morte do 
candidato. “A ideia por trás disso é de 
que, se a pessoa está no céu ao lado de 
Deus, ela consegue interceder com Ele 
para a ocorrência junto dos que estão na 
Terra”, explica o especialista, citando 
que supostos milagres feitos em vida 
podem compor as virtudes no candidato.

O milagre escolhido para o exame 
deve ter comprovação de intercessão 

divina para existir, fundamentado por documentos que 
mostrem não haver explicação científi ca para a ocorrência. 
Exemplo disso seria um caso de câncer terminal curado 
em tempo recorde, apontou Filipe Domingues, pontuando 
as difi culdades para essa valoração.

“No Vaticano, há uma comissão, a qual pode inclusive 
questionar os fatos. Tem grupos de pessoas lá que servem 
para tornar o processo mais difícil.”

Se o milagre for, enfi m, reconhecido, o Dicastério volta 
ao papa, que deve reconhecer o milagre. Caso isso ocorra, 
Padre Cícero pode ser considerado beato, e a igreja autoriza 
a devoção local a ele.

O vaticanista ressalta que, apesar de haver ampla reve-
rência da população ao Padre Cícero, ele não é acolhido 
pela igreja católica — a instituição recebe as manifestações 
de fé das pessoas, que já chegaram a maiores proporções. 
Em razão disso, ele não tem autorização de uma igreja em 
seu nome, por exemplo.

Por Marcelo Monteiro, g1 CE

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 da 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 Vi-

valdi.
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 desfi lar 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 

Fidelidade
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 fi cou
Não admitia fi car 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 mam minha alma e meu coração
Volta e diz dá 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 afi rmar
E confessar que também vivi diz teus poemas
Que perfumam minha alma e meu coração
Volta e diz dá 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 afi rmar
E confessar que também vivi
(*) Ayrton Rocha 

Padre Cícero teve reconciliação com a Igreja Católica 
em 2015, atributo necessário para o processo de beatifi -

cação. — Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

Dom Magnus Henrique Lopes anuncia autorização
para beatifi cação de Padre Cícero
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Leituras VII
A escravatura no Ceará

Maria Gláudia Férrer Mamede (*)_
O Ceará não recebeu muitos escravos, como outros Estados. 

Chegaram ao Ceará cerca de 35.000 escravos, vindos de Angola e 
Congo. O preço dos escravos era caro para a economia baseada em 
gado, que não carecia de muita mão de obra e facilitava a fuga dos 
escravos pelo sertão. A crise econômica agravada pelas grandes 
secas, resultou na venda de escravos para outras regiões do país.

Foi durante o reinado de D. Pedro II que começou a ocorrer, 
no Brasil, o processo abolicionista. O fi m do tráfi co se deu em 
1850 e a Lei do Ventre Livre foi assinada em 1871. Em 1871, a 
Imperatriz Tereza Cristina doou todas as suas joias pessoais para 
a causa abolicionista. A família imperial não tinha escravos. A 
princesa Izabel, chamada “A Guarda Negra” recebia ameaças con-
tra sua vida e a de seus fi lhos. As ameaças eram ordenadas pelos 
cafeicultores escravagistas. D. Pedro II tentou, no Parlamento, a 
abolição da escravatura, desde 1848. Lutou contra os poderosos 
fazendeiros por 40 anos. A Princesa Izabel recebia negros em seu 
palácio em Laranjeiras, para saraus e pequenas festas. Isto era 
reprovado pelas elites. D. Pedro II criou uma cota para negros 
alforriados ingressarem no Colégio Pedro II e nas Faculdades. 
Esta cota não foi aprovada pelo Parlamento, porém D. Pedro II 
pagava o colégio com seus próprios proventos. 

Nesta época os abolicionistas já grassavam em todo Brasil. 
Já havia a Revolta dos Malés, André Rebouças, Luiz Gama, 
Maria Firmina dos Reis, Francisco José do Nascimento (o Dra-
gão do Mar), Adelina, a charuteira, entre outras vozes e pardas 
do movimento abolicionista brasileiro. A abolição foi fruto de 
pressão social e de vários movimentos Brasil afora. Até chegar à 
libertação, alguns fatos históricos ocorridos na província do Ceará 
foram extremamente importantes para o abolicionismo. A Guerra 
dos jangadeiros e as alforrias na Vila do Acarape, atualmente, 
município de Redenção. 

 Em meados do século XIX, começaram a aparecer, no Ceará, 
sociedades civis de combate à escravidão. Em 1880, surgiu, em 
Fortaleza, a Sociedade Cearense Libertadora, composta de 225 
sócios, que se reuniam sob o juramento de “matar ou ser morto, em 
bem da abolição”. Em 1881, a campanha abolicionista convenceu 
os jangadeiros a não transportarem mais escravos de uma região 
para a outra. Sob o slogan “No Ceará, não se embarcam mais es-
cravos”, o movimento liderado por Francisco José do Nascimento, 
o “Dragão do Mar” ganhou o apoio total da população.

Evidentemente, outros nomes desempenharam um papel de 
destaque nesta luta, ao esconder escravizados, comprar alforrias. 
Por isso, fi zemos memórias também aos cearenses Antônio José 
Napoleão, Preta Simoa e Negra Esperança.

As alforrias seguiram sendo conquistadas paulatinamente, 
no Ceará. Em 1 de janeiro de 1883, com a presença de José do 
Patrocínio, os últimos 116 escravizados foram alforriados na Vila 
do Acarape. Este fato fez com que a Vila fosse o primeiro local 
a abolir a escravidão no Brasil, sendo isso rebatizado, em 1889, 
como “Redenção”. Seguiram-se, então, abolições em Pacatuba, 
São Francisco (Itapagé), Aracoiaba, Baturité, Aquiraz, Icó e Ma-
ranguape. Fortaleza festejou a sua data em 24 de maio de 1883.

Em 25 de março de 1884, o presidente da província, o baiano 
Sátiro Dias, declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, 
tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no país, quatro 
anos antes da Lei Áurea. Todo ano, no Ceará, celebra-se o dia 25 
de março como “Data Magna”, e é feriado estadual, em memória 
à abolição da escravatura.

 Este fato valeu o nome dado, por José do Patrocínio, ao Ceará, 
de “Terra da luz”. Victor Hugo mandou, da França, suas saudações 
aos cearenses.

Quero, ainda, destacar as palavras do cearense, Mons. João 
Victorino Barreto de Abreu, acadêmico da Academia Cearense de 
Ciências Letras e Artes do Rio de Janeiro, ditas na delicada carta 
que me enviou, onde falou: “O Brasil tardiamente aboliu a mancha 
negra da escravidão. E quem foram os pioneiros da libertação? 
Primeiro, o nosso Ceará”. E acrescentou: “na palavra de Joaquim 
Nabuco, o Ceará é o começo de uma Pátria livre e, segundo José 
do Patrocínio, o Ceará é o herói da abolição.”

(*) Maria Glaudia Mamede (Baixio) presidente da Academia 
Cearense de Ciências letras e Artes Rio de Janeiro/ACLARJ,

Do rompimento com a igreja à beatifi cação: 
quem foi padre Cícero Romão Batista

Vaticano autorizou o início do processo para a beatifi -
cação do padre considerado santo popular.

Padre Cícero Romão Batista, que teve o processo 
de beatificação na Igreja Católica autorizado pelo 
Vaticano, conforme anunciado pelo bispo da diocese 
do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, nasceu no dia 
24 de março de 1844, na cidade do Crato, no interior 
do Ceará.

Aos 12 anos, infl uenciado pela leitura da vida de São 
Francisco de Sales, fez voto de castidade. Em 1865 ingres-
sou no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Aos 26 anos 
foi ordenado a padre e retornou ao Crato. Nesse tempo, 
lecionou Latim em um colégio local.

O primeiro contato de padre Cícero com o povoado 
que se tornaria a cidade de Juazeiro do Norte ocorreu em 
no Natal de 187, quando celebrou a tradicional Missa 
do Galo.

O religioso pregava o evangelho, aconselhava, dava 
confi ssões e acompanhou o crescimento da comunidade, 
ganhando o carinho dos moradores.

Padre Cícero ou “Padim Ciço”, é considerado “santo 
popular” para muitos fi éis católicos nordestinos. Todos 
os anos, as romarias em homenagem a ele atraem milhões 
de romeiros a Juazeiro do 
Norte. O padre visitante, 
então aos 28 anos, gostou 
tanto do local que retornou 
meses depois, para fixar 
residência.

‘Milagre da hóstia’
Em 1º de março de 1889 

um fato mudou a vida de 
padre Cícero. Durante uma 
missa ministrada pelo sa-
cerdote à religiosa Maria 
de Araújo recebeu a comu-
nhão das mãos do padre e 
a hóstia se transformou em 
sangue na boca da beata.

O fenômeno se repe-
tiu algumas vezes durante 
cerca de dois anos e logo 
se espalhou a notícia do mi-
lagre em Juazeiro do Norte, fazendo o local virar atração 
de romeiros em busca de padre Cícero.

Padre Cícero morreu em 1934 rompido com o Vaticano 
por envolvimento com a política e pelo polêmico “milagre 
da hóstia”.

Em 2015, o Vaticano atendeu ao pedido do bispo Dom 
Fernando Panico e reconciliou o padre Cícero Romão 
Batista com a igreja católica. Com a reconciliação, não 
havia mais impeditivos para a abertura do processo de 
beatifi cação do “santo popular”.

Padre Cícero ou “Padim Ciço”, como é carinhosamente 
chamado, é considerado “santo popular” para muitos fi éis 
católicos nordestinos. Todos os anos, as romarias em 
homenagem a ele atraem milhões de romeiros a Juazeiro 
do Norte.

Autorização para beatifi cação
A informação da autorização do Vaticano para o início 

do processo de beatifi cação de padre Cícero foi anunciada 
pelo bispo da diocese do Crato, Dom Magnus Henrique 
Lopes, durante missa realizada na manhã deste sábado 
(20), no Largo Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte.

“Queridos fi lhos e fi lhas da Diocese do Crato, romeiros 
de todo Brasil, é com grande alegria que eu vos comunico 

nesta manhã histórica que recebemos ofi cialmente da San-
ta Sé, por determinação do santo padre, o papa Francisco, 
uma carta do dicastério para a causa dos santos, datada 
do 24.06.22. Recebemos a autorização para a abertura do 
processo de beatifi cação do padre Cícero Romão Batista 
que, a partir de agora, receberá o título de servo de Deus”, 
disse Dom Magnus Henrique Lopes.

O pedido para a autorização da beatifi cação foi solici-
tado por Dom Magnus Henrique Lopes, através de uma 
carta entregue ao papa 

Francisco durante a visita ao Vaticano, em maio deste 
ano. Foi

“Recorremos a vossa solicitude de pastor universal 
da santa igreja para pedir especial clemência para com 
este sacerdote católico, amado, exonerado. Esperamos 
que Vossa Santidade, na hora oportuna, examine, com o 
coração de pai e como sucessor de Pedro, este pedido ora 
formulado, cuja resposta é um anseio nosso e dos milhões 
de devotos do padre Cícero”, diz um trecho da carta en-
tregue por Dom Magnus ao papa Francisco.

Centenas de fi éis que estavam na missa no Largo da 
Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, no interior 
do Ceará, acompanharam o anúncio da autorização do 

processo de beatifi cação de 
padre Cícero. — Foto: Dio-
cese do Crato/ Divulgação

O trecho foi lido pelo 
bispo da diocese do Crato 
durante o anúncio da au-
torização do processo de 
beatifi cação de padre Cícero. 
A notícia foi recebida com 
salva de palmas e fogos por 
centenas de fi éis que esta-
vam no local.

Processo de beatifi cação
Para concluir a beatifi-

cação, o Vaticano faz ini-
cialmente um levantamento 
da biografia do candidato 
para verifi car se há algum 
fator na biografi a que possa 
impedir o processo. Se nada 

for encontrado, a igreja emite o Nihil Obstat (nenhum 
impeditivo), um documento formal, redigido em latim e 
dirigido ao bispo indicando que o pode haver continuidade 
do processo.

“É a partir deste documento que o candidato à santidade 
passa a ser chamado Servo de Deus e tem a investigação 
livre para desenrolar-se até o fechamento do processo”, 
explica o advogado e especialista em Direito Canônico 
José Luís Lira.

Em seguida, será constituído um tribunal eclesiástico 
diocesano que vai aferir as qualidades, as virtudes e 
constatar toda a vida do Servo de Deus.

Após a conclusão da fase diocesana, os documentos 
são encaminhados para o Vaticano, onde inicia-se a fase 
romana. O Vaticano avalia relatos de milagres, graças e 
atos que possam dar status de beato a Padre Cícero.

“Uma vez constatada, ele é automaticamente declarado 
como ‘venerável’. Se houver um milagre consistente, nos 
modos que a Santa Sé exige, com laudos médicos e toda 
documentação cabível, é iniciada a fase de beatifi cação. 
Aprovado o milagre, o papa autoriza a beatifi cação. De-
pois de se tornar beato, é necessário outro milagre para a 
canonização”, conta Luís

 Estátua de Padre Cícero, no Horto, em Juazeiro do Norte —
 Foto: Gustavo Pellizzon/SVM
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Leituras VIII
Um Sonho 

Chamado Marilyn
Edmílson Caminha (*)

Foram apenas 36 anos de vida, bastantes para que uma ruiva 
bonitinha, com 1m67cm de altura, virasse a loira esplendorosa que 
parecia ter aquela medida só de pernas. E o mundo viu a estrela 
tornar-se mito, a mulher transfi gurar-se em deusa, Norma Jeane 
eternizar-se em Marilyn Monroe. Faz 50 anos que morreu, mas 
continua cada vez mais sexy, a incendiar nos homens a luxúria 
e a paixão.

Infância pobre, sofrimento, amores falhados, beleza, glória, 
solidão – como Norman Mailer a retrata na excelente biografi a que 
publicou em 1973 – culminaram com o fi m em plena juventude 
para que vivesse a tragédia grega dos heróis, a exemplo de James 
Dean, Billie Holiday, Elvis Presley, John Lennon e tantos outros. 
Não houvesse morrido em 1962, seria hoje uma velha de 86 anos, 
sobrevivente de si mesma, como Brigitte Bardot a defender os 
animais, ou a nossa belíssima Tonia Carrero, mulheres que deve-
riam continuar, por dever de justiça, deslumbrantes para sempre.

Marilyn foi mais do que simplesmente linda. Boa atriz, era 
consciente de que encarnava um tipo, a mulher bobinha, a fêmea 
sensual. Não se confundam, pois, fantasia e realidade, os papéis 
de “loura burra” com a artista que competentemente os desem-
penhava. Nas “avant-premières” e nas coletivas de imprensa, 
pedia ao secretário: “Lembre-me a hora em que devo começar a 
ser Marilyn Monroe...”

Como se fosse pouco, ainda cantava bem. As interpretações de 
“When I fall in Love”, no fi lme “Os homens preferem as louras”, 
“My heart belongs to daddy”, em “Como agarrar um milionário”, 
e “The river of no return”, em “O rio das almas perdidas”, pro-
vam que, se não soubesse representar, poderia tranquilamente 
ganhar a vida ao microfone. Sua voz entrou para a história da 
política norte-americana, ao sussurrar “happy birthday to you, 
Mr. President” para John Kennedy, na cerimoniosa atmosfera da 
Casa Branca, sob o desconfi ado e atento nariz da primeira-dama 
Jackie. Algo parecido se deu com nosso Itamar Franco, mas na 
descontração de um desfi le no Sambódromo, não entre as colunas 
institucionais do Alvorada...

Leitora exigente, na biblioteca particular de Marilyn havia 
obras de Gustave Flaubert, Joséph Conrad, Samuel Beckett, The-
odore Dreiser, Ernest Hemingway e Albert Camus. Gostava tanto 
dos bons dramaturgos que acabou por casar-se com Arthur Miller. 
Uma foto célebre a mostra de maiô multicolorido em Long Island, 
no verão de 1955: se deixarmos de admirar-lhe a exuberância das 
coxas, veremos que lê nada menos do que as últimas páginas do 
“Ulisses”, de James Joyce. Diferentemente da semianalfabeta que 
muitos supõem, escrevia bem, como este rascunho, que poderia 
dar um belo poema: “Apenas partes de nós alguma vez / tocarão 
partes dos outros – / a verdade de alguém é apenas isso / na rea-
lidade – a verdade de alguém. / Podemos apenas compartilhar a / 
parte que é aceitável dentro do conhecimento do outro / portanto 
a gente está quase sempre sozinha.”  

Marilyn poeta? À sua maneira o foi, como poesia feita mulher 
plena de tentação, de desejo e de encanto. Em “O pecado mora 
ao lado” protagoniza, na perfeição dos 29 anos, pelo menos duas 
grandes cenas: a da corrente de ar devida à passagem do metrô, 
que chega à rua e lhe faz subir a saia (tão forte que concorrerá 
para o fi m do casamento com Joe DiMaggio, ídolo do beisebol); 
e a em que enlouquece o vizinho de apartamento, ao dizer-lhe que 
vai vestir-se na cozinha: “Quando está quente assim, deixo minhas 
calcinhas na geladeira...” É das falas mais excitantes da história 
do cinema, ao sugerir, mais do que dizer, a sensação prazerosa da 
coisa certa, no lugar certo, no momento certo.

O mais fi ca por conta da imaginação dos homens, que ainda 
hoje lhe rendem gloriosas homenagens no recesso dos banheiros. 
Vingassem todas as sementes que há décadas escoam pelos ralos, a 
superpopulação já teria acabado com o mundo. Que logo se repo-
voaria, pelas incansáveis mãos dos sobreviventes que continuariam 
a viver um sonho chamado Marilyn Monroe... 

(*) Edmilson Caminha (Fortaleza) jornalista, escritor, diretor 
da Associação Nacional dos Escritores, membro das Academia 
Brasiliense de Letras e da Academia de Letras do Brasil, diretor 
de Educação e Cultura da Casa do Ceará em Brasília,.

Do rompimento com a igreja à beatifi cação: 
quem foi padre Cícero Romão Batista

Fortaleza, 2° destino mais procurado no Brasil 
em maio e junho, diz Ministério do Turismo

Capital, fi cou atrás apenas de Gramado/RS.
A cidade de Fortaleza fi cou em 2° lugar entre os 

destinos nacionais mais procurados pelos brasileiros 
que viajaram nos meses de maio e junho deste ano, 
segundo a Pesquisa de Sondagem Empresarial com 
Agências e Operadores de Turismo no Brasil, divulgada 
pelo Ministério do Turismo (MTur) nesta terça-feira (9).

A capital cearense fi ca atrás apenas de Gramado, 
no Rio Grande do Sul. No ranking também aparecem 
Maceió (AL), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e São 
Paulo (SP).

O levantamento, que considerou as buscas por destinos 
feitas via agências de viagem e operadoras, mapeia o de-
sempenho e a perspectiva destes estabelecimentos no país.

Veja os 10 destinos mais procurados do país
10 destinos mais procurados do Brasil em maio e 

junho
Posição no ranking Destino
1º Gramado (RS)
2º Fortaleza (CE)
3º Maceió (AL)
4º Natal (RN)

5º Rio de Janeiro (RJ)
6º São Paulo (SP)
7º Porto Seguro (BA)
8º Ipojuca (PE)
9º Salvador (BA)
10º Recife (PE)
Fonte: Ministério do Turismo
Conforme o levantamento, o destaque da região Nor-

deste, com três cidades entre as cinco mais procuradas, 
é explicado pela preferência de 45% dos viajantes por 
destinos de sol e praia, com a combinação água, sol e 
calor como principal motivador para a viagem.

De acordo com o estudo do MTur, o segundo seg-
mento mais buscado no período foi o de Natureza/ Eco-
turismo (13,5%), seguido pelos de Negócios/Trabalho 
(11,4%) e de Cultura/Patrimônio Histórico (10,4%).

Ainda segundo a pesquisa, a maior parte das pessoas 
que buscaram as agências e operadoras para viajar foram 
casais com fi lhos, correspondendo a 39,5% dos turistas. 
O total de 26,7% viajou com cônjuge ou namorado, 
21,1% com algum outro parente ou com amigos e outros 
12,9% procuraram uma agência para viajar sozinho.

Lei institui Rota do Turismo Religioso no Ceará, 
mas falta ação para que seja implantado pelas agencias

O Ceará já conta com a Rota do Turismo Religioso 
no Estado, que vai percorrer os principais pontos turís-
ticos dos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Bar-
balha, Canindé, Nova Olinda, entre outros, conforme 
lei sancionada Este ano pela governador Izolda Cela.

A Lei 18.085, de 31.05.22, oriunda do projeto de lei 
207/21, de autoria do deputado Nelinho (MDB), que 
institui a Rota do Turismo 
Religioso, tem a fi nalidade de 
evidenciar os pontos turísticos 
e culturais e promover o desen-
volvimento e fortalecimento 
do setor.

“As peregrinações e festas 
religiosas fazem parte do ca-
lendário de vários municípios 
cearenses e são os principais 
responsáveis por movimentar 
o turismo do Estado”, assinala 
o parlamentar.

A nova legislação consi-
dera turismo religioso todo 
deslocamento, translado, visita, hospedagem, inclusive 
reservas realizadas no Ceará, relacionados a qualquer 
religião e com o objetivo de conhecer a história, cultura 
ou o patrimônio por ela difundidos.

Assim, fazem parte dessa rota turística os seguintes 
atrativos: estátua do Padre Cícero e as romarias (Jua-
zeiro do Norte); estátua de Nossa Senhora de Fátima 
(Crato); estátua de Santo António e Festa do Pau da 
Bandeira (Barbalha); concentração da peregrinação 
para a Romaria da Menina Benigna até o município 
de Santana do Cariri (Nova Olinda); Igreja Matriz de 
Santana do Cariri e Complexo Turístico da Estátua da 
Menina Benigna (Santana do Cariri); Igreja Matriz 

de Nossa Senhora do Rosário (Russas); Santuário 
Mariano de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Ser-
tão (Quixadá); estátua de São Francisco das Chagas 
(Canindé); Alto de Santa Rita e Igreja Matriz da Ima-
culada Conceição (Redenção); Mosteiro dos Jesuítas 
(Baturité), bem como Santuário de Fátima, Seminário 
da Prainha e Catedral da Sé (Fortaleza).

A lei determina ainda que 
o turismo religioso deverá ser 
incentivado nos municípios e 
nas regiões em que estejam lo-
calizados monumentos, santuá-
rios, igrejas, templos, grutas ou 
locais preservados de relevante 
valor cultural e religioso, orien-
tando-se pela disponibilização 
de informação sobre a demanda 
de oferta turística; a preserva-
ção da identidade cultural das 
comunidades e populações 
tradicionais; informação à 
sociedade e ao cidadão sobre 

a importância econômica e social do turismo, principal-
mente sobre a preservação do meio ambiente.

Entre as proibições e restrições estão as ações que 
acarretem a degradação do meio ambiente, biodiversi-
dade, os santuários, igrejas, templos e afi ns. É vedado 
também o turismo religioso que promova ações dis-
criminatórias a outras crenças ou que atente contra a 
preservação da identidade cultural das comunidades 
e populações tradicionais.

Os equipamentos turísticos de domínio público 
estadual situados nos municípios que integram a rota 
turística também deverão fi xar uma cópia da lei em 
local visível de atendimento ao público.

Romeiros no monumento de Padre Cícero em
 Juazeiro do Norte. Foto: Divulgação
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Universidade de Fortaleza é a melhor 
particular do Brasil, segundo o World 
University Rankings, do Reino Unido.

A Forbes, uma das mais prestigiadas 
revistas do mundo, repercutiu em sua edi-
ção brasileira o desempenho da Universi-
dade de Fortaleza (Unifor), da Fundação 
Edson Queiroz, no World University 
Rankings da consultoria britânica Times 
Higher Education (THE). No ranking 
THE 2022, a Unifor é a melhor universi-
dade particular do Brasil e a oitava melhor 
entre públicas e privadas, à frente das 
Pontifícias Universidades Católicas do 
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

A revista lista as 10 melhores universi-
dades brasileiras e 
ressalta que a Uni-
for subiu de posi-
ção em relação à 
edição anterior do 
ranking. No estudo 
anual de melhores 
universidades do 
mundo da Times 
Higher Education, 
constam 70 brasi-
leiras entre 1.662 
instituições de 99 países.

A avaliação levou em conta 13 indi-
cadores, agrupados em cinco categorias: 
ensino, inovação, internacionalização, 
pesquisa (volume, investimento e reputa-
ção) e citações (infl uência da pesquisa). 
Das instituições brasileiras presentes no 
ranking, só a Universidade de Fortaleza 
subiu de posição, após ser bem avaliada 
em todos os critérios da pesquisa. São 
eles:

• Qualidade de ensino (ambiente de 
aprendizagem, reputação, desempenho 
estudantil, número de professores com 
doutorado, docentes premiados e renda 
institucional);

• Volume de publicações de pesquisa;
• Citações em artigos científi cos;
• Projeção internacional (número de 

alunos e de professores estrangeiros);
• E troca de conhecimento com outras 

instituições.
A professora Fátima Veras, Reitora da 

Universidade de Fortaleza, afi rma que o 
desempenho da instituição no Ranking 
THE 2022 é resultado de medidas de 
fortalecimento da qualidade de ensino, 
de investimentos crescentes em pesquisas 
científi cas e na internacionalização da 
Unifor. “O resultado do Ranking THE 
vem ao encontro de todas as medidas que 
temos adotados nos últimos anos. E, mes-
mo em contexto de uma das mais graves 

pandemias globais, soubemos enfrentar as 
adversidades e oferecer aos nossos alunos, 
ao Ceará e ao Brasil não só um ensino su-
perior de qualidade mas também serviços 
tecnológicos de altíssimo nível”, enfatiza.

Já segundo Danilca Galdini, head de 
insights e sócia da consultoria de carreira 
Cia de Talentos, entrevistada pela Forbes 
Brasil, “uma boa universidade é aquela 
que consegue oferecer conhecimentos 
técnicos relevantes para a atuação pro-
fi ssional e estimular o desenvolvimento 
de competências fundamentais para o 
presente e futuro do trabalho”.

As universidades que desenvolveram 
pesquisas sobre a Covid-19 tiveram 

melhor desempe-
nho no ranking de 
2022. A Universi-
dade de Oxford, 
primeira coloca-
da pela sexta vez 
consecut iva,  é 
responsável pelo 
desenvolvimento 
da vacina Astra-
Zeneca, uma das 
principais usadas 

ao combate da doença. Outras 19 insti-
tuições também se destacaram segundo 
a revista por se tornarem referência no 
estudo ao vírus causador da Covid, sendo 
11 delas universidades chinesas.

No caso da Universidade de Fortaleza, 
houve elevados investimentos em pesqui-
sas sobre o novo coronavírus, incluindo a 
participação no consórcio de instituições 
públicas e privadas brasileiras responsá-
vel pelo desenvolvimento do capacete 
Elmo, referência nacional no tratamento 
de pacientes com Covid-19.

As 10 melhores universidades do Bra-
sil em 2022, segundo o Ranking THE:

1. Universidade de São Paulo (USP)
2. Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp)
3. Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG)
4. Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS)
5. Universidade Federal de Sergipe 

(UFS)
6. Universidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC)
7. Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp)
8. Universidade de Fortaleza (Unifor)
9. Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC/RJ)
10. Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC/RS)

Revista “Forbes” destaca presença da Unifor entre 
as 10 melhores universidades brasileiras em 2022

Com 14 anos de atuação na Unifor, Adriana Rolim também 
coordena o Grupo de Pesquisa de Farmacologia de Produtos 

Naturais e Sintéticos — Foto: Ares Soares

TODO
BRASILEIRO

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

Projetos 
Especiais

Casal Comendador é empossado na 
“Academia de Literatura, Arte e Cultura da 
Amazônia”. ALACA

“Com a fi nalidade de fortalecer o cultivo 
da língua, da literatura nacional, da arte, da 
cultura do Brasil e da região Amazônica, a 
Academia de Literatura, Arte e cultura da 
Amazônia - ALACA, foi inaugurada em 
sessão Solene no dia 03.03.2022 no Auditório 
Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa 
do Estado”.

O idealizador e Presidente da ALACA, 
Rômulo Sena, que é jornalista e escritor, 
explica que a Academia é uma Instituição 
cultural, sediada no Amazonas, com o obje-
tivo de reforçar o papel da Literatura, da Arte 
e da Cultura Amazônica e Brasileira. Todos 
os seus membros indicados estão envolvidos 
nessas vertentes artísticas, com obras publica-
das ou com projetos em andamento.

São profi ssionais de diversas áreas, mui-
tos, referências no mundo literário e cultural 
Amazônico. Temos advogados, professores, 
jornalistas, médicos, economistas, além de 
comendador, desembargador e juiz, mas 
também estudante, diretor de Escola Rural e 
escritores de outros municípios do Amazonas. 
Todos são membros efetivos e perpétuos e 
correspondentes do Brasil e estrangeiros. São 
os mais novos imortais da Amazônia, declara 
o Presidente da ALACA.

Quando se fala em imortal é por conta do 
rito de passagem da cadeira, que na ALACA 
será similar a Academia Brasileira de Letras 
- ABL.

No dia 03.09.2022 o Casal teve a grata 
satisfação de ser empossado na cidade Ther-
mal de Caldas Novas, Goiás, onde recebeu 
a pelerine, medalha, diploma, a medalha da 
casa do Escritor e, com emoção, foi feito o 
juramento Acadêmico.

Após a posse, o casal comendador agra-

dece mais esta honraria, externa sua gratidão ao 
presidente e aos colegas confrades e confreiras da 
ALACA.

Este casal Comendador Dr. Albery Mariano e Profa 
Cleuza Mariano faz parte de várias Academias de 
Letras: ALACAN, de Caldas Novas Goiás, ABACH 
e ABRASCI de São Paulo – capital, ATL do Distrito 
Federal, ANADS de Brasília, ALACH- Academia 
Latino-Americana de Ciências Humanas, sediada em 
São Paulo e, agora, veio somar 
suas experiências Acadêmicas, 
com elevado padrão cultural, 
com a mais nova, querida e 
relevante ALACA da região 
Amazônica.

“Ninguém morrerá, mas 
fi cará eternizado na memória 
da Academia da Amazônia, 
fi naliza, Rômulo Sena, digno 
presidente da Academia de 
Literatura, Arte e Cultura da 
Amazônia.”

“Ao bom Deus, eu agradeço, 
A vida que ele me deu.
Sou simples, pouco mereço, 
Apenas, sou um servo seu”
Saudações Acadêmicas a 

todos, 
Comendador Dr. Albery Mariano. 

“Brasília-criada por Juscelino,
Pujante como a Nação.
Seu lema é o próprio Hino,
De luta, trabalho e ação.
Com os nordestinos sonhadores,

De raça aventureira e viril,
Hábeis, são os Candangos construtores,
Da majestosa Capital do Brasil.”
Poeta: Dr. Albery Mariano

Sonhos / Realizações e Sucessos:
Dr. Albery Mariano, afi rma que chegou o mo-

mento de viajar e já conhece países de quatro con-
tinentes, tais como: Argentina, Uruguai, Portugal, 

Espanha, Inglaterra, França, 
Egito, Israel e Palestina, além 
de já Conhecer, quase todas as 
capitais do Brasil.

A próxima viagem, será 
para a Itália e países adjacen-
tes, da Europa.

“Tudo que tenho é nosso,
Sejas sempre paciente;
Viajar, também, já posso,
Ir longe, até o oriente.”
Extraído do Poema: “Amor 

Resignação”, de 27.08.10
Poeta: Dr. Albery Mariano

 Conselho de vida
Como o Dr. Albery Ma-

riano diz, que o sucesso para 
quem quer vencer é levar a 

vida com serenidade, responsabilidade, honestidade 
e religiosidade. Procurando usar frequentemente, 
os fundamentos da razão pura, pondo de parte a 
observação e a análise prévia, de tudo que vai fazer.

A exemplo desse extraordinário Filósofo Ameri-
cano, Emerson (Ralhp Waldo), autor do livro Célebre 
sobre os Representantes da Humanidade. Ele foi o 
precursor do transcendentalismo.

Comendador Dr. Albery Mariano Advogado, Teólogo, 
Escritor e Poeta Acadêmico da ALACA - Cadeira 208.

Profa Cleuza Luiza Mariano Escritora, Pedagoga e Especialista 
em educação Acadêmica da ALACA. Cadeira 207.

O Presidente Rômulo Sena, ladeado pelos escritores, Profa Cleuza
Luiza Mariano e a Comendador Dr. Albery Mariano.
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Leituras IX
Lição de vida 

no diálogo de bilros
Regina Stella (*)
Amanhecendo, se insinua pela veneziana entreaberta a clarida-

de, e no aconchego de uma rede, jangada em terra fi rme, ouvindo 
o barulho do mar, é tão forte o apelo que você impreterivelmente 
se levanta, e pelas frestas da janela tenta ver, lá fora, a amplidão, 
e o dia chegando.

Difícil fi car no limitado espaço de quatro paredes, tanto persiste 
o chamado! Atendendo a uma necessidade imperiosa você abre a 
porta, sai, e estarrecido se depara, frente a frente, com uma gigan-
tesca massa líquida que se propaga até a linha do horizonte, e muito 
mais além. É tão fantástica a sensação de grandeza e magnitude que 
você hesita, se deve cair de joelhos, se deve rezar, ou em êxtase 
fi car, imóvel, quieta, ante a beleza que se mostra plena! Você está 
no Iguapé, litoral cearense, uma praia branca, cercada de dunas e 
de coqueiral, a ouvir tão-só, o rugido do mar, e o silencio dos seus 
próprios pensamentos.

Ali, naquela praia branca, mora Liduína, e seu mundo, seu 
sonho, seu reino. Por acaso me acerquei, levada pelos encantos 
de uma choupana de palha, pau a pique, erguida em pleno areal.

Quando sopra o vento, treme a choupana inteira, nas palhas que 
acenam, e parecem, vão se soltar, secas e fi nas entregues à louca 
brincadeira. Encontrei Liduína senatada no chão, de areia do mar, 
diante da roliça almofada, a jogar. De um lado para o outro, os 
bilros de madeira, executando com os dedos um fascinante balé: se 
abraçam, se apertam, se tocam, se separam, e vão tecendo a renda, 
fl ores e guirlandas, que sem dó os cardeiros aprisionam, no papelão 
que lhes serve de modelo e guia.

Prosseguiu no trabalho quando me viu chegar, curiosa, apa-
rentemente bisbilhoteira,a indagar da sua vida e de seu marido. 
Mas quando sentiu que havia mais solidariedade que bisbilhotice, 
parou e com dois de dos de prosa me deu uma lição de como ser 
feliz no pouco. Percebendo a minha aquiescência não se fez de 
rogada, e sem que precisasse manifestar desejo, convidou-me a 
entrar no despojado barraco, de uma porta e uma janela. Pensa. 
Dois cômodos apenas. Numa rede branca armada no canto, presos 
os punhos nas estacas que serviam de arrimo, dormia, tranquilo 
o neném, embalado pela brisa que soprava, de leve, as varandas 
desfi adas. Usufruía, tão-só, o bem maior, a vida, sem nada mais 
querer. Sem colchão de espuma, sem lençol de linho, ou de tergal, 
sem ursinhos de pelúcia. E dividia ainda, o seu despojado mundo, 
empilhadas as palmas de carnaúba, do chão ao teto, ocupando a 
metade do quarto! Um outro compartimento seria acrescentado, 
quando a venda do peixe rendesse um pouco mais, e mais cheio, 
voltasse o samburá, da difícil labuta de, na jangada, em alto mar, 
garantir a sobrevivência da família.

Pescador o marido de Liduína se aventurava naquele imenso 
e misterioso mundo, dia e noite, muito além da linha do horizonte, 
terçando linha, anzol e expectativa, seus instrumentos de trabalho, 
para oferecer na mesa alheia, a garoupa, a cavala, o robalo. Para 
i mesmo bastava a peixada simples, com pirão, que Liduína lhe 
preparava, cedo, para levar no farnel de cada jornada.

Sobre a fragilidade de uma jangada, com espaços limitados 
para ir e vir, o jangadeiro enfrenta um árduo labor, feito de incerte-
zas, na luta entre o homem e o peixe, onde a sedução da isca nem 
sempre traz o resultado esperado. Ainda assim ele sonha, deseja e 
ama, e traz, permanentemente no coração, renovadas esperanças 
que o melhor ainda está por vir. Na praia, uma pequena multidão 
o aguarda, para regatear o fruto do seu trabalho, seguindo a lei da 
vantagem, sem nem de longe vislumbrar o quanto de esforço e de 
energia dispendida está ali concentrada, no peixe atirado à areia, 
no pregão de habilidades da oferta e da procura. No pouco que é 
apurado, estão o leite do menino, a farinha do pirão, o chitão do 
vestido, a linha para os bilros. E onde não pode faltar, a pinga para 
temperar as forças, e colorir de ilusões as noites em terra fi rme.

Sob o compasso leve da dança dos bilros, na trança programada 
para tecer uma fl or, Liduína me mostrou essa nesga de vida, feita 
de labor e obstinação, com o testemunho persistente dos sussurros 
do mar.

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

Hidrogênio verde foi tema de seminário no Ceará
O potencial do Brasil para a produção e exportação do 

hidrogênio verde foi tema de seminário organizado pela 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

Apontado como o combustível do futuro, o hidrogênio 
verde pode gerar lucros ao país, que vem sendo cada vez mais 
reconhecido internacionalmente com potencial de produção 
desta commodity.

Pelas condições climáticas, o Ceará é tido como possível 
hub para a produção desta versão ambientalmente adequada 
do gás que, segundo especialistas, poderá substituir combus-
tíveis danosos ao meio ambiente.

Para receber a chancela de “verde”, o hidrogênio precisa 
ser obtido por processo que não envolva o uso de combus-
tíveis fósseis. Assim, o uso de energia eólica e solar é visto 
como promissor.

O Nordeste brasileiro, “com o sol de dia e vento à noite”, é 
uma região que apresenta ótimas condições para a produção 
dessa hidrogênio verde, na opinião da diretora de Relações 
Institucionais da Associação Brasileira de Hidrogênio Verde 
(ABH2), Mônica Saraiva Panik, que participou do seminário 
Fiec Summit.

“O potencial do Brasil já foi identifi cado internacional-
mente. Sabemos que todos os países que têm sol de dia e 
vento à noite serão países ricos [se explorarem esse poten-
cial]”, disse Mônica Panik.

No caso do Brasil, ela destacou também as parcerias já 
fi rmadas com o Porto de Roterdã, na Holanda - o porto mais 
ativo do mundo, que pode ser a grande porta de entrada desta 
commodity no mercado europeu.

Combustível do futuro
“O hidrogênio pode ser a commodity energética que, 

futuramente, vai substituir o petróleo”, disse Ricardo Caval-
cante, presidente da Fiec, ao complementar: “Nossa intenção 
é formar um hub de hidrogênio no Ceará”.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e a gover-
nadora do Ceará, Izolda Cela, também participaram do semi-
nário. “Esta é uma solução climática lucrativa”, disse Leite.

“O caminho é esse: trazer solução, gerar emprego e 
industrializar o nordeste, que terá energia verde, renovável 
e limpa. Vamos ajudar a criar essa nova economia verde”, 
disse o ministro.

A governadora Izolda Cela lembrou que a luta em questão 
“é pela preservação do planeta e em defesa da vida”, e que, 
nesse sentido, o Ceará se posiciona nessa estratégia climática 
global, com o sonho de ser a “casa do hidrogênio verde”, 
aproveitando as características climáticas do estado.

Complexo industrial
A expectativa é de que muitas das empresas - boa parte 

multinacionais - interessadas em investir no hidrogênio verde 

brasileiro se instalem no Complexo Industrial e Portuário 
Pacem, no Ceará.

“Temos todas as condições de produzir hidrogênio verde 
em condições internacionalmente competitivas”, disse a 
diretora executiva e comercial do complexo, Duna Uribe. 
Ela cita as possibilidades de extração de hidrogênio a partir 
de hidrólise da água do mar dessalinizada, em processos 
que fazem uso de energia eólicas off shore (em instalações 
marítimas) e onshore (em terra fi rme).

A diretora lembra, no entanto, a necessidade de se desen-
volver um marco regulatório sobre toda a cadeia produtiva do 
combustível, incluindo as formas de transporte, por exemplo, 
já que trata-se de um gás extremamente explosivo.

Banco Mundial
Economista Sênior de Energia do Banco Mundial, Carlos 

Costa citou alguns desafi os que podem vir a difi cultar inves-
timentos. O primeiro é o alto custo dos hidroeletrizadores, 
mecanismos que extraem hidrogênio da água.

Outro aspecto seria a incerteza sobre a performance 
técnica do combustível, uma vez que os projetos implemen-
tados até o momento envolvem apenas “escalas menores” 
de produção, “havendo portanto risco ao se passar para 
grandes escalas”.

O marco regulatório sobre o setor também foi citado: 
“Há também outros desafi os por envolver um novo modelo 
de negócio, mas do mesmo jeito que a Petrobras criou um 
centro [petrolífero] no Rio de Janeiro, há possibilidades de 
se fazer algo similar no Ceará”, acrescentou.

“Este não é um projeto do Ceará, mas da nação brasileira, 
tendo o Ceará como leme. Visitei o complexo Pacem e fi quei 
impressionado com esse projeto que é a semente da transição 
energética do país. O Banco Mundial é, sim, o parceiro ideal 
para este desafi o”, completou.

Emissões de carbono
Segundo a Fiec, o hidrogênio verde vem se confi guran-

do como uma resposta às emissões do dióxido de carbono 
(CO2), que tem provocado consequências drásticas ao meio 
ambiente.

“Com as transformações, a substância vai ser produzida 
a partir de fontes renováveis de energia. Por isso, é conside-
rado o combustível do futuro, já que é produzido por meio 
de um processo chamado eletrólise, no qual as moléculas de 
oxigênio e hidrogênio da água são separadas”, informou a 
organizadora do evento que termina amanhã (4).

O Fiec Summit teve 1.587 inscritos de 20 países: Angola, 
Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Emirados 
Árabes, Espanha, Estados Unidos, Índia, Itália, Panamá, 
Portugal, Holanda, Reino Unido, Tanzânia e Paraguai, além 
do Brasil.

o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, foi recebido pelo Presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, durante reunião 
de Diretoria do órgão. O Presidente da FIEC discursou sobre o potencial de produção do H2V e suas oportunidades. Entre os presentes estiveram Francisco José Gomes, 
Desembargador Geral do Trabalho do Ceará; Deusmar Queirós, fundador das Farmácias Pague Menos; Roberto Leite Júnior, Presidente da CDL Jovem; Sérgio Lopes, 
Superintendente de Relações Institucionais da FIEC; Graça Bringel, Presidente da ALFE; além de Diretores, Conselheiros e lojistas da CDL, jornalistas e convidados.

“Para nós da FIEC é muito importante compartilhar com nossos amigos da CDL Fortaleza as oportunidades do Hidrogênio Verde. Entre dados e informações, 
o Presidente da Federação das Indústrias cearense informou que 20 memorandos de entendimento já foram assinados entre empresas multinacionais e o Governo do 

Ceará, para a implementação de diversos projetos no estado, sendo mais de 20 bilhões de dólares já anunciados por empresas.
Ricardo disse ainda que o Ceará é visto pelas principais instituições do mundo na área como um dos locais de melhor aplicabilidade de projetos, 

dado a complementaridade de energias renováveis, como a solar e eólica, e seus altos índices de produtividade. O Gestor ainda lembrou que o estado conta 
com a única ZPE do país em funcionamento, parceria estratégica com o Porto de Roterdã, maior porto da Europa e futuro mercado consumidor, parcerias com UFC 

e Governo do Estado, Atlas Eólico e Solar do Estado, entre outros atrativos.
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Leituras X
Humor Negro 

e Branco Humor
Sugestões para quem está na 

fase do ENTA (40,50,60,70,80,90):

Verifi que sempre:
1. Pressão arterial
2. Glicose
3. Triglicérides
4. Colesterol

Reduza ao máximo:
1. Sal
2. Açúcar
3. Farináceos
4. Produtos Processados.

Três coisas que você deve esquecer:
1. Sua idade
2. Seu passado
3. Suas queixas

Alimentos necessários:
1. Verduras
2. Legumes
3. Feijão
4. Nozes
5. Ovos
6. Óleo de coco
7. Castanhas
8. Frutas

Três coisas essenciais:
1. Amigos 
3. Pensamentos positivos
4. Casa arrumada e aconchegante

Três coisas fundamentais:
1. Sorrir/Rir sempre
2. Atividade física
3. Controlar o peso

Sete coisas indispensáveis:
1. Não espere ter sede para beber água;
3. Não espere ter sono para dormir
4. Não espere se cansar para descansar
5. Não espere fi car doente para fazer exames 

médicos
6. Não espere receber milagres para confi ar em 

Deus
7. Não espere ter problemas para seguir confi ante.

E por Último:
Não vote no Lula.
Ele é ladrão.

Envie essas dicas aos seus Amigo

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

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

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

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

Beirute Norte – Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, 
Brasília) 

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

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

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

Dona Graça Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Cea-
rá) casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270 Feitiço 
Mineiro Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Pau-
lo César Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto 
(Tamboril). João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e 
Leonardo Biano, fi lha 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 (Guara-
ciaba do Norte);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaracia-
ba do Norte); cozinheiros, pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto 
(Tauá) QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368-
3337 

Fred Restaurante – Endereço: CLS 405 Loja 10, BL B - Asa 
Sul. Telefone: 61 34431450, Email: fredrestaurante@gmail.
com Ailton de Sousa de Brito - serviço gerais- (Viçosa )Antô-
nio Francisco Santos de Morais - auxiliar de cozinha – (Viço-
sa) Danillo Gomes Ramos - Serviços gerais – (Ibiapina) Deus-
dete Barbosa de Sousa – cozinheiro –( Ipu) Edilson Ferreira do 
Santos – Cozinheiro – (Viçosa_) Eudes Sales do Nascimento 
Auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco das Chagas Arruda 
Pereira – (Auxiliar de cozinha – (Viçosa+)Francisco Mendes 
Rodrigues - auxiliar de cozinha – (Viçosa) Francisco Ribeiro 

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
do Amaral – Garçom – (Guaraciaba) Jovelino Raimundo da Silva 
Garçom – (Viçosa) Luciano Mendes Rodrigues Barman – (Viçosa)
Luiz Arruda Pereira – Garçom –( Viçosa) Maria Eliene do Nasci-
mento – Caixa – (Sobra) Raimundo Nonato Pereira de Paulo - au-
xiliar de cozinha – (Viçosa)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recanto do Norte – Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia 
(Toinha) Celeste Jorge Mesquita (Santa Quitéria) 409 Norte, Blo-
co B, Loja 65 – Tel. 3271 8722 

Restaurante Central – Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); 
Churrasqueiro e especialista em pratos e tira gostos especiais: Ti-
tico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sara-
patel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de 
Confecções de Planaltina-DF - 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro) 

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

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

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
Culinária
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Curso de corte e costura da Casa do Ceará criou mais de 20 mil peças em 19 anos

O curso de corte e costura da Casa do Ceará é ministrado pela 
professora Santa Terezinha Espíndola, há cerca de 19 anos, produziu 
mais de 20 mil peças sendo um dos melhores e mais credenciados de 
Brasília. Um dos maiores feitos do curso foi o de ter formado mais de 
1000 profi ssionais capacitando-os para um mercado competitivo, que 
requer talento e disposição para enfrentar desafi os, sendo que muitos 
deles s abriram seu próprio negócio.

A sala de aula conta com máquinas de primeira linha e ambiente 
com infraestrutura, que proporciona conforto aos alunos.

O curso é oferecido de segunda a sábado com turmas de no máximo 
15 alunos, com carga horária de 72h. Atualmente são 70 alunos treina-
dos no curso de corte e costura. A Casa do Ceará oferece, ainda, bolsas 
de estudos 100% gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, essas pessoas são atendidas pelo serviço social e encaminhadas 
ao curso por meio de bolsas de estudo.

A professora Santa Terezinha é natural de Palmas – PR, casada com 
Nélson Silva Espíndola, mãe de Marília Camelo Espíndola e Erick 
Nascimento Espíndola, avó de Léo Pereira Espíndola e Benjamin 
Camelo Espíndola, é parceira da Casa do Ceará desde 2003. Terezinha 
destaca a qualidade do curso e a importância para as pessoas, principal-

mente da 3ª idade, que precisam de alguma atividade terapêutica.
Para a professora Terezinha, costurar é uma arte terapêutica, 

além de uma excelente profi ssão.
Conteúdo programático compreende: Método Ioli, manu-

seio de máquinas, saia reta, saia evasê, saia godê, blusa regata, 
blusa com gola e manga curta, calça básica cós anatômico 
e vestido tudo.

O diretor de Educação e Cultura da Casa, Edmilson Ca-
minha, que supervisiona todos os cursos da Casa, ressalta que 
o “curso de corte e costura, foi bem recebido pela comunidade 
de Brasília, especialmente pela dedicação e pela capacitação da 
equipe liderada pela profa. Terezinha, ́ pelo custo acessível, pela 
abertura da modernidade proporcionada pelas tendências de es-
tilos e de moda e que a Casa se dispõe a proporcionar condições 
que favoreçam a credibilidade do curso”.

Conhecendo a profa. Santa Terezinha Espíndol
1 - Nível de educação, onde estudou e o que fez?
“Ensino médio, escola Dom Carlos – em Palmas – PR”
2 - Como e quando começou a se interessar por corte e costura?
“Fiquei desempregada quando tive o primeiro fi lho e comecei 

a fazer um cursinho de costura, despertando o interesse pela área.”
3 - Fez curso específi co para a área?
“Vários. Modelagem básica e industrial, costura, malha, 

cortador industrial, bordado, lingerie...”
4 - Para construir modelos o que deve ser considerado? Gosto 

da pessoa, o tecido, o poder de compra?
“Conhecimento, gostar do que faz, perfi l, preferência de 

tecidos...”
5 - Como chegou a Casa do Ceará e quantas peças já criou?
“meu esposo, capitão do exército, foi transferido de SC para 

Brasília.
Procurei a Casa do Ceará para fazer um curso para trabalhar 

com modelagem sob medida e aqui fi quei. Já criei mais de 20 

mil peças.
6 - As pessoas fazem roupas no curso? São vendidas ou para uso 

próprio?
“Uso próprio, a não ser se tiver alguma confecção.”
7 - O curso teria condições fazer vestido de noiva?
“Não. Só fi z uma vez, faz tempo. O custo é alto.”
8 - É verdade que muitas pessoas formadas pelo curso abriram seu 

próprio negócio, quem, quantas?
“Lembro o nome de alguns. Saulo Spotivic, Ana Cristina, Ema-

noele.”
9 - O curso já teve alunos masculinos? tem condições de ensinar 

a homens que se interessem?
“O curso tem condições de ensinar homens, mas há pouco interesse 

por parte desse público.”
10 - O nível de aceitação do curso no mercado é relevante?
 “Sim.”
11- O que falta ao curso para dar um salto de qualidade e se trans-

formar em curso de alta costura?
“Apoio fi nanceiro, maquinário, ainda não tenho todas de que 

preciso. Tecnologia, melhor divulgação. 

Marize Machado, Rosimar Turial, Profª. Santa Terezinha,
Isabel Maria, Vany Pires e Andréa de Melo.

Maria Geni, Cassia Maria, Gracê Mary, 
Profª. Santa Terezinha e Maria Regina.


