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 Estudante da EEEP de São Benedito consegue nota 1.000 na Redação do Enem 2022. Leia mais na pág. 14

GDF revalidou alvará de construção da nova Casa do Ceará até março de 2025 
com 12.000m2 de área construída do Projeto Fausto Nilo. Leia mais na pág. 10

Eunicio Oliveira José Guimarães Domingos Netto André Figureiredo Luizianne Lins 

O Ceará tem 22 deputados federas, inclusive o ex senador Eunício Oliveira e 13 reeleitos. Leia mais na pág. 19

Nome de Pinto Martins volta 
a fachada do aeroporto de Fortaleza

Eduardo BIsmark Danilo Forte

Nome de Pinto Martins volta a aparecer em fachada do aeroporto de Fortaleza (foto: Reprodução/Linkedin) 
O Aeroporto Internacional de Fortaleza voltou a ter uma fachada com o nome do aviador cearense Pinto Martins. A homenagem havia sido excluída da frente do 
terminal por uma decisão tomada pela Fraport, empresa alemã que assumiu, como concessionária, o controle de administração do equipamento desde 2018. O 

nome do aeroporto é resultado de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que foi sancionada em 1952 pelo então presidente da República, Café Filho. E apesar 
de que, oficialmente, o nome tenha sido mantido após a privatização, ele não era mais visível na fachada, sendo substituído por “Fortaleza Airport”. 

O assunto também foi tema de uma coluna editorial do O POVO, com o título “O resgate de Pinto Martins”Nós da Casa do Ceará esbravejamos contra a
 exclusão do nome de Pinto Martins - Quem foi Pinto Martins? Euclydes Pinto Martins nasceu em Camocim, no litoral norte do Ceará, e sempre foi um 

apaixonado pela causa aeronáutica, sendo o pioneiro em um voo sobre o oceano Atlântico, entre Nova York e o Rio de Janeiro, em 1922, a bordo do hidroavião 
Sampaio Correia. O percurso era de 5.678 km realizadas em 100 horas, com diversas paradas, incluindo em rios localizados em áreas selvagens da Amazônia 

e em sua cidade natal. Em 1952, o nome do piloto foi dado ao aeroporto de Fortaleza.
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Editorial
Conversando com o Leitor 

Ao
Jornal Casa do Ceará- Brasília 
Fui surpreendido pelo amigo Wilson Ibiapina. Ele infor-

mava que o meu nome fora incluído no Conselho Editorial 
do jornal “Ceará em Brasília”. Alegrei-me estar ao lado do 
escritor Edmilson Caminha, o mesmo Caminha do meu avô 
materno, João Caminha Monteiro. Por outro lado, vi o nome 
do Egídio Serpa, primo pelo lado da minha avó materna, 
Luiza Saraiva Caminha. 

Afora, os citados, encontrei-me ao lado de Frota Neto, 
contemporâneo de lides universitárias,do Milano Lopes, 
Macário Batista, Roberto Aurélio Lustosa da Costa e Inácio 
de Almeida, pessoas de escol e amigos desde o século que 
se foi, sem desmerecer os demais.

Esse jornal teima em estar vivo, desde 1963, e vai com-
pletar 60 anos em 15 de outubro próximo.

A todos os que os que o fazem, sejam da diretoria, de 
todos os conselhos e da Editoria, o meu abraço de agra-
decimento, neste dia em que o jornalista Manuel Eduardo 
Pinheiro Campos completaria cem anos.

11 de fevereiro de 2023.
João Soares Neto

# Audiência Facebook 29 dezembro 2022 / 28 janeiro 
2023

Alcance   2.831
Visitas à página 844
Curtidas e seguidores novos 11

# Audiência Instagram 29 dezembro 2022 / 28 janeiro 
2023

Alcance   295
Visitas à página  68
Curtidas e seguidores novos 101

# Estamos alcançando 500 mil visitantes a nossa pági-
na principal do site da Casa do Ceará, uma marca difícil 
de alcançar depois que surgiram, nas redes sociais, outros 
espaços de notícias, Felizmente os cearenses, estiverem, 
neste mundo de Deus, tem referencia sobre sua aterra e 
seu povo nas nossas páginas de histórias, serviços, noti-
cias e vídeos e filmes coo na link na TV Casa do Ceara

# Aguardem para os próximos dias a implantação do 
WhattsApp da Casa do Ceará. O número será divulgado 
no site, no instagram, no facebook, nas redes sociais.

# A Casa do Ceará articula homenagem ao colaborado 
dr Jeová Sobreira pelo belo trabalho realizado em coo-
peração com a Universidade do Ceará.

Reginaldo Vasconcelos, o vigoroso presidente da 
Academia Cearense de Letras Artes e jornais é o novo 
membro do Conselho Editorial do Ceará em Brasília, 
indicado por Fernando Vasconcelos e Wilson Ibiapina, 
e JB Serra e Gurgel.

Espaço Luciano Barreira
As três mais importantes 

atividades dos aposentados

Um estudo recente da Universidade de Har-
vard sobre a rotina de vida dos aposentados 
chegou à conclusão de que eles dedicam-se 
basicamente a 3 coisas:

Bancos
Bolsa
Investigação
Banco: Em centros comerciais, parques e 

jardins, onde passam sentados a maior parte do 
tempo.

Bolsa: De compras do supermercado (que 
têm que carregar) e as de lixo (que levam para 
jogar fora).

Investigação: Passam a maior parte do dia 
fazendo investigações diversas:

- Onde deixei as chaves?
- Onde coloquei a carteira?
- Onde estão meus óculos?
- Cadê minha máscara?
- Que dia é hoje?
- Como se chama o cara mesmo?
- Do que eu estava falando mesmo
Estou repassando o estudo para vocês, porque 

mandaram para mim por engano.
Fé em Deus e SAÚDE SEMPRE!

Dicas para fazer sexo na 3ª Idade
01) Use seus óculos;

Expediente
Fundada em 15 de outubro de 1963

Fundadores – Crysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) 
e Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)

Conselho Consultivo: Gestão de 2019/2023:
José Jézer de Oliveira (Crato), Geraldo Aguiar de Vasconcelos (Tianguá), Fernan-

do César Mesquita (Fortaleza), João Vicente Feijão (Fortaleza), Osmar Alves de Melo 
(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)

Diretoria
Presidente: José Sampaio de Lacerda Júnior (Fortaleza-CE), 1° Vice-Presidente: 

João Estênio Campelo Bezerra (Crateús-CE), 2º Vice-Presidente: Antônio Florêncio da 
Silva (Fortaleza), Diretor de Planejamento e Orçamento: José Aldemir Holanda (Baixio-

CE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de 
Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Educação e Cultura: 

Edmílson Sobreira Caminha Júnior (Fortaleza-CE), Diretor de Comunicação Social: 
João Bosco Serra e Gurgel (Acopiara-CE), Diretora de Promoção Social: Maria Djanira 

Gonçalves (Aurora-CE), Diretor Jurídico: João Rodrigues Neto (Independência-CE), 
Diretor Administrativo Financeiro: Vicente Nunes Magalhães (Aurora-CE), Diretor de 

Obras, Carlos Euler Currlin Perpétuo (Joinville-SC).
Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Assunção Oliveira (Iguatu-CE), Membros 
Efetivos: José Alves de Melo (Iguatu-CE) e José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-
-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE), Cleuza Luiza 
Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).

Jornal da Casa do Ceará
Fundador e Editor Emérito - Luciano Barreira (Quixadá)

Conselho Editorial
Adyrson Vasconcellos (Santana do Acaraú), 

Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson Caminha (Fortaleza), Egídio Serpa (Fortaleza), 
Frota Neto (Ipueiras) Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza), 

João Soares Neto (Fortaleza-CE), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides (Juazeiro do Norte), 
José Jézer de Oliveira (Crato), Luís Joca (Fortaleza), Marcondes Sampaio 

(Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), Macário Batista (Sobral), 
Paulo Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama), 

Reginaldo Vasconcelos (Fortaleza), Roberto Aurélio Lustosa da Costa (Sobral).
Diretor

Inácio de Almeida (Baturité)
Editores

JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
serraegurgel@gmail.com / zewilsonibiapina@gmail.com

Editoração Eletrônica: Vanessa Gonçalves Campos
Distribuição: Antônia Lúcia Guimarães - Circulação: apoio da ANASPS

O jornal não se responsabiliza por textos assinados.
Banco de dados com apoio da ANASPS - Brasília – DF
SGAN Quadra 910 Conjunto F - Asa Norte | Brasília-DF

CEP 70.790-100 | Fone: 3533 3800
E-mail: casadoceara@casadoceara.org.br / www.casadoceara.org.br

Começamos a comemorar os 60 anos da Casa 
do Ceará, marcados para 14 de outubro de 2023.

Começamos bem, no dia 14 de outubro último, 
com dom Raiymundo Damasceno, cardeal emérito 
de Aparecida, ex arcebispo de Brasília, e conhecer 
da Casa e do Ceará, rezando uma missa em Ação 
de Graças. Sabe ele que o Ceará tem São José como 
padroeiro e que os cearenses esperam pela estação das 
chuvas até 19 de março.

O ano de 2022 foi particularmente generoso com 
a Casa.

Resolvemos um dos mais angustiantes proble-
mas: a manutenção da Pousada Crisantho Moreira 
da Rocha, assegurada em conveio com o Governo 
do Distrito Federal, na visão humanista do gover-
nador Ibaneis Rocha.

Com o projeto da nova Casa, idealizada por 
Fausto Nilo, esperamos que a economia brasi-
leira encerre o ciclo incerteza e abra as portas do 
futuro. Tentaremos novamente parcerias com o 
setor privado. Estamos autorizados a vender uma 
gleba de 15 mil metros e com o dinheiro financiar 
construir 12,500 mil quadrados em 15 mil metros 
quadrados. Vamos torcer que apareça uma parceria.

Chegamos perto, desativamos até o ginásio e 
fechamos a piscina, para a veda da gleba, que não se 
consumou.

Houve um grave acidente de percurso já superado.
Levaremos adiante em 2023 nossa Odontoclínica 

e nossa policlínica, nossos cursos e nossos serviços e 
parcerias.

Não nadamos em ouro. Temos poucos colaborado-
res e administramos o necessário à nossa manutenção 
inclusive faremos vários eventos para marcar os 60 
anos e dispormos de recursos para financiarmos nos-
sos serviços à população de Brasília e do Entorno, 
engrandecendo a força, a coragem e a determinação 
dos cearenses e da cearensidade.

Inácio de Almeida (Baturite) diretor responsável.

02) Certifique-se de que sua companhia esteja 
realmente na cama;

03) Ajuste o despertador para tocar em 3 mi-
nutos, para o caso de você adormecer durante a 
performance;

04) Acerte a iluminação: apague todas as luzes;
05) Deixe o celular programado para o número 

da Emergência Médica;
06) Escreva em sua mão o nome da pessoa que 

está na cama, no caso de não se lembrar;
07) Tenha Dorflex à mão, para o caso de você 

cumprir a performance;
08) Não faça muito barulho; nem todos os vizi-

nhos são surdos como você;
09) Se tudo der certo, telefone para seus amigos 

para contar as boas novas;
10) Nunca, jamais, pense em repetir a dose, 

mesmo sob efeito de VIAGRA ou CIALIS;
11) Não esqueça de levar DOIS travesseiros para 

colocar sob os joelhos, para não forçar a artrose;
12) Se for usar camisinha, avise antes ao piupiu 

que não se trata de touca para dormir, senão ele 
pode se confundir;

13) Não esqueça de tirar a parte de baixo do 
pijama, mas fique com uma camiseta para não 
pegar gripe;

14) Não tome nenhum tipo de laxante nos dias 
anteriores; nunca se sabe quando se tem um acesso 
de tosse;

15) Repasse aos velhos amigos, e pare de rir... 
Conversando com o Leitor
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O Ceará na ABL
Há duas vagas de mu-

lheres na Academia bra-
sileira d e Letras, uma 
delas de Nelida pinon 
e por outra de Cleonice 
Berardinelli. Mais uma 
vez, a candidatura da 
grande escritora cearenses, Ana Miranda, é lembrama, 
O Ceará há tempos que não tem um acadêmico na ABL, 
nem homem, nem mulher.

Saneamento
Ceará fecha parceria com empresa para aporte 

bilionário em saneamento.
Com objetivo de universalizar o esgotamento sani-

tário, governo estadual assina PPP baseada no novo 
marco do saneamento.

O Governo do Ceará assinou parceria com a em-
presa Aegea que deve investir 2,6 bilhões de reais em 
saneamento básico no Estado. As obras devem benefi-
ciar mais de um milhão de pessoas em 17 municípios 
cearenses. 

De novo Girão?
Ridículo mais um papelão desempenhado pelos senador 

Eduardo Girão que emplacou uma candidatura a presidên-
cia do Senado e aos 45 minutos do segundo tempo aderiu 
ao senador Rogério Marinho e deu um tio no pé. Marinho 
perdeu a disputada e mergulhou na multidão dos apoiadores 
de badernas.

Esquio cearense
O Ministro da Educação, Camilo Santana, trouxe 

valorosas figuras da educação do Ceará para lhe fazer 
companhia no Ministério em Brasília, A frente compa-
nhia estão ex secretária de Educação e Governadora, 
Izolda Cela, Fernanda parchoyba foi para o INEP que 
esteve entregue ao Centrão do senador Ciro Nogueira 
e do deputado Arthur Lira. De Fortaleza veio também 
Maurício Holanda que o novo Secretario de Articulação 
do MEC,

Vladimir de Carvalho
Inácio de Almeida comandou um grupo que em 31,01 

homenageou nosso querido amigo e consagrado documen-
tarista cinematográfico Vladimir de Carvalho, no dia em 
que comemorou mais um rico ano de vida, no Cine Brasília 
(na 106/107 Sul), foi exibido um documentário sobre ele. 

Erivaldo Alencar
Recebo de Acopiara último livro de poesia de Erivaldo 

Alencar, Coquetel de Poesias, lançou por lá dando sequên-
cia à sua criatividade que acumula 2,768 poemas escritos 
e à disposição dos amigos, Recebi via Rivanda \Teixeira, 
monumento vivo da Arte e das Letras de Acopiara,

Vitória?
O ministro Camilo Santana está vencendo a guerra 

pelo salário básico do professor primário responsável 
o pela alfabetização de milhões de brasileiros 

Flávio Augusto Viana Rocha
O Secretário Especial de As-

suntos Estratégicos, Almirante de 
Esquadra Flávio Augusto Viana 
Rocha, nascido em Fortaleza, Ce-
ará, iniciou a carreira militar em 
1981. Como Oficial da Marinha, 
foi seis vezes titular de unidade 
militar: três Comandos no mar, 
e três unidades como Almirante 
(Centro de Comunicação Social da Marinha, Gabinete 
do Comandante da Marinha e Comando do 1º Distrito 
Naval). Também como Almirante, foi o responsável pelas 
Relações Internacionais e pela formulação da Política, 
Estratégia e Doutrina da Marinha do Brasil, incluindo 
o Planejamento Estratégico da Marinha. Nesse cargo, 
chefiou delegações da Marinha em reuniões bilaterais 
com os três países da América do Norte, nove países da 
América do Sul, oito da Europa, cinco da África e um da 
Ásia. Estabeleceu intercâmbios acadêmicos com diversas 
instituições no Brasil e no exterior, incluindo o King´s 
College London, onde se tornou “Fellow”. A experiência 
internacional de Flávio Rocha também inclui o cargo 
de Instrutor de Navegação e Marinharia na Academia 
Naval dos Estados Unidos da América em Annapolis.

No Congresso Nacional, atuou por quatro anos como 
Assessor Parlamentar, sendo o elo entre a Marinha do 
Brasil e a Câmara dos Deputados.

Possui aperfeiçoamento em submarinos, mestrado e 
doutorado em Ciências Navais pela Escola de Guerra 
Naval e é pós-graduado em Assessoria Parlamentar e 
Relações Legislativo/Executivo pela Universidade de 
Brasília (UnB) e em Direito Legislativo pela Universida-
de do Legislativo. Na área estratégica, possui o curso de 
Política e Estratégia Marítimas, pela Escola de Guerra 
Naval e “Strategic Thinking”, pela Universidade da 
Virginia (EUA). Foi agraciado com 17 condecorações 
nacionais e 4 estrangeiras.

O tuíter da Izolda Cela
“Estive neste sábado, em Belém (PA), no evento de 

lançamento do Programa de Alfabetização na Idade 
Certa do Pará. Parabenizo o governador @helderbar-
balho”. Sobral espalhando a escola. E a todos que fazem 
a educação do estado pela iniciativa. 

Registrado por Macário Batista

Jaguaribe vira caldeirão
O cenário é monitorado pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (Inmet), e mostrou que a temperatura em 
Jaguaribe, no semiárido, chegou a 39.2°C, no início desta 
semana. A cearense divide a lista de “quentura” com outras 
19 cidades – todas gaúchas.

Promoção
Mediante promoção, pelo critério de antiguidade, João 

Carlos De Oliveira Uchoa, Juiz Titular da 15ª Vara do Tra-
balho de Fortaleza, Estado do Ceará, para exercer o cargo 
de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Juiz Cláudio Soares Pires.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
Museu do Sertão
O nosso querido Bene-

dito Vasconcelos Mendes, 
prof, m estre, criador do 
Museu do Sertão está 
jogando a toalha e ofe-
recendo o Museus a uma 
instituição do Rio Grade 
do Norte, com seu precioso acervo. Não sei não mas acho 
que a elite de Sobral deveria fazer um baita esforço para 
levar o Museu para Sobral,transferindo de Mossoró e se 
puder entregar o Museu Universidade do Vale do Acarau. 
Faço apelo ao prefeito Fortaleza, meu conterrâneo Jospe 
Sarto para trazer o Museu para uma área vizinho dos 
sertão, depois de Pacacatuba, Seria uma aração turística, 
pelo acervo de alto nível coletado pelo Benedito Vascon-
celos\mendes.

Endereço errado
Está o governo do Ceará prestes a investir R$ 10 mi-

lhões na construção de um Centro de Desenvolvimento de 
Cultivo Protegido que será instalado no mesmo sítio em 
que funcionou por muitos anos a usina de cana de açúcar 
de Barbalha, na região do Cariri, no Sul do Estado. Para 
a implantação desse equipamento, a Secretaria Executiva 
do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico (SDE) celebrou contrato com a Universidade de 
Wageningen, que domina e dissemina no mundo todo a tec-
nologia das culturas agrícola sob estufas.  A Faec sugeriu ao 
governo que Centro de Cultivo Protegido seja na Ibiapaba. 
Na serra ibiapabana, empresas e pequenos produtores já 
produzem sob estufas, em 350 hectares, tomates, pimentões 
coloridos e flores. No Cariri, não há um só hectare.

Aposentada
Conceder aposentadoria a Maria José Girão no cargo de 

Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com 
sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Querendo a volta
O Prefeito de Fortaleza, O Acopiarense José Sarto, 

está de olho na releição. Está empolgado, chamando 
papagaio de meu louro e articulando um grande bloco 
de apoio, mais: sabe que o senador e ministro Camilo 
pode sacar do colete um candidato. Escreveu Macário 
Batista: que estariam procurando uma namorada pro 
prefeito. Ora, Zé Sarto é cabra bom de conquistas que 
começam na profissão, médico, e passam por aspectos 
de sua vida cultural. Leitor inveterado, Zé Sarto bate 
um bolão no violão,canta direitinho, fala inglês, fala 
espanhol e debulha um bom alemão. Diz que é bom 
dançarino e conversador é dos melhores.

Inácio vai pra Ciência e Tecnologia. 
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) anunciou dois novos secretários. A pesquisa-
dora Márcia Barbosa será nomeada secretária de Polí-
ticas e Programas Estratégicos. Já o ex-senador Inácio 
Arruda vai ocupar o cargo de secretário de Ciência e 
Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
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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.

Isabela recebe o prêmio Carrinho AGAS
Isabela, uma das marcas da M. Dias 

Branco, foi eleita como o “Melhor 
Fornecedor de Massas” em 2022 no 
Rio Grande do Sul

A 39ª edição do Carrinho Agas, 
promovida pela Associação Gaúcha 
dos Supermer-
cados (Agas), 
revelou, no úl-
timo dia 28/11, 
as empresas e 
personalidades 
escolhidas pelos 
supermercadis-
tas gaúchos como 
aquelas que mais 
se destacaram 
e contribuíram 
para o crescimen-
to da economia do estado. Este ano, 
a marca Isabela, da M. Dias Branco, 
foi mais uma vez uma das empresas 
destaque, como “Melhor Fornecedor 

de Massas”.
A apuração dos ganhadores levou 

em conta critérios como share de 
mercado, capacidade de inovação, 
cumprimento de prazos de entrega 
e relacionamento com os varejistas, 

avaliando, des-
de pequenas em-
presas regionais, 
a multinacionais 
de diferentes 
segmentos.

Os vencedo-
res do Carrinho 
Agas, premiação 
anual que ocorre 
desde 1984, são 
escolhidos em 
processo seleti-

vo que contou com a participação das 
250 maiores empresas supermercadis-
tas do Rio Grande do Sul.

Danielle Serra

Vitarella ganha prêmio Carrinho de 
Ouro no evento Dia Nacional do 
Supermercado – Reencontros

A marca recebe Prêmio da Associa-
ção Pernambucana de Supermercados 
como destaque nacional na categoria 
indústria fornecedora a supermerca-
distas

A Vitarella, 
foi reconheci-
da mais uma 
vez pela As-
sociação Per-
nambucana de 
Supermercado 
(APES).  No 
evento “Dia 
Nacional do 
Supermercado 
–  Reencon-
tros”, a marca 
recebe o carrinho de ouro como Des-
taque Nacional na categoria “indústria 
fornecedora a supermercadistas”. A 
marca nº 1 em vendas de biscoitos no 
Brasil*, e com posição de destaque 
em massas, foi fundada em 1993, em 
Jaboatão dos Guararapes.

Inicialmente focada na produção 
de massas alimentícias, Vitarella 
expandiu sua atuação. Hoje, a marca 
oferece um portfólio com mais de 150 
produtos, além da marca de recheados 
e bolinhos infantis Treloso. Com itens 
que unem sabor, qualidade e dife-
renciais como as sete camadas com 
sabor amanteigado do biscoito Cream 
Cracker, Vitarella convida a todos a 
saborearem as diferenças.

O lançamento de destaque do ano 
são os novos sabores de recheados 
Treloso. A marca de biscoitos e bo-

linhos infantis da Vitarella ganhou 
duas novidades por tempo limitado. 
Brownie e Churros são os sabores da 
nova linha de recheados Milkshake. O 
diferencial do lançamento é a sensa-

ção geladinha 
transmitida a 
cada mordida, 
assim como 
q u a n d o  s e 
experimenta 
um saboroso 
Mi lkshake . 
Os biscoitos, 
que são fonte 
de vitaminas, 
cálcio, ferro 
e zinco, estão 

disponíveis em embalagens flowpack 
de 74g

Já em 2021, Vitarella apresentou 
lançamentos como a linha exclusiva 
de lámens criada em parceria com a 
Mattel, com os personagens Barbie 
e Hot Wheels, que se uniram para 
proporcionar uma experiência única. 
Para estimular a diversão, as emba-
lagens são interativas. Por meio de 
um QR code, os consumidores têm 
acesso a jogos que foram criados 
exclusivamente para cada sabor e 
personagem. Nos sabores Carne Su-
ave (Barbie) e Galinha Suave (Hot 
Wheels), os produtos são fonte de 
vitaminas B1, B2, B3 e B6 e estão 
disponíveis em embalagens de 74,3g.

Outro destaque vai para a linha do 
chocolate D-Tone, que foi ampliada 
com duas novidades. 
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Monsenhor Joviniano Barreto

Leituras I
Anamélia Custódio Mota (*)

Nasceu a 5 de maio de 1889, na fazenda Cajazeiras, 
Município de Tauá, Ceará. Filho de Roberto Barreto e de 
dona Cristina Gonçalves de Amorim Barreto. Teve como 
primeira professora a mãe, a seguir, o seminário. Ordenou-
-se a 21 de dezembro de 1911, aos 22 anos.

Antes de ordenar-se, lecionou no Seminário (1908-1909) 
e no Colégio Diocesano do Crato (1910-1911) Foi vigário 
de Independência 12 de janeiro de 1912 até 05 de setembro 
de 1913. Cooperador de Mons. Linhares, em Lavras da 
Mangabeira, até 15 de janeiro de 1917, Cura da Catedral de 
Crato de 20 de janeiro de 1917 a 28 de fevereiro de 1919.
Secretário do Bispado de Crato de 1º de março de 1919 a 
março de 1936; Diretor e professor do Colégio São José 
de Crato, de 1º de janeiro de a 30 de novembro de 1924.

Vice-presidente do Banco do Cariri S/A desde a sua 
fundação em 1921 até 1950. Reitor do Seminário do Crato 
de 1º de janeiro de 1922 a 31 de dezembro de 1932; Diretor 
do Ginásio do Crato em 1933 e 1934. Pároco de Juazeiro 
do Norte de 26 de março de 1935 a 06 de janeiro de 1950.

Ao ser nomeado Vigário de Juazeiro - “A freguesia 
mais difícil de curar que o Brasil jamais sonhou possuir”, 
segundo Prof. J. Teles da Cruz, a família, na caridade para 
com ele, tremeu: ele não! Aceitou, seguiu, sofreu, suportou 
tudo, até morrer como morre um Padre bom: na fidelidade 
do ofício” (Neri Feitosa).

Dia 06 de janeiro de 1950, Monsenhor Joviniano Bar-
reto foi assassinado por Manoel Pedro da Silva, solteiro, 
de 39 anos. De Juazeiro, o corpo foi levado para o Crato, 
nos braços do povo. O sepultamento ocorreu às 17 horas 
do dia 07 de janeiro de 1950, presentes o bispo diocesano, 
21 Sacerdotes, 19 seminaristas e Comissões das cidades 
de Milagres, Barbalha, Lavras, Missão Velha e Caririaçu.

O assassinato de Monsenhor Joviniano Barreto abalou 
a família e a sociedade. O Juiz de Direito e poeta cearense 
Carlyle Martins, presta-lhe uma homenagem no soneto:

 
Mártir Do Dever
(À memória de Monsenhor Joviniano Barreto)

Sacerdote do amor, da Fé e da virtude,
Sua alma era do Bem, sublime relicário
Dirigindo os fiéis, em serena atitude,
Pregava a religião do Mártir calvário.

O destino cruel, que tanto nos ilude,
Reservou-lhe na vida o mais atroz fadário,
Atirando-o, de um modo inesperado e rude,
De encontro à hediondez de um mísero sicário.

De morte sem igual pagou triste tributo,
O pobre Monsenhor! Mas seu nome impoluto
Já cintila no azul, em riscos camafeus!

E, enquanto a terra chora, em ânsias
Ele no Paraíso, entre estrelas e rosas,
Num esplendor de luz, está junto de Deus.

(*) Anamélia Custódio Mota - Tauá – CE, Especialista 
em História e Sociologia

Ricardo Cavalcante prestigia 
posse da Nova Diretoria do Sinduscon-AL

Na noite da última segunda-feira (06/02), o Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e 
da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, pres-
tigiou a posse da Nova Diretoria do Sindicato da Indústria 
da Construção do Estado de Alagoas (Sinduscon-AL), re-
alizada na sede da FIEA, em Alagoas. O empresário José 
da Silva Nogueira Filho, eleito por aclamação, vai coman-
dar o sindicato alagoano durante o quadriênio 2023/2026, 
sucedendo o empresário Alfredo Brêda, que após oito 
anos de gestão assume agora a 
Vice-Presidência. Além da nova 
Diretoria do Sinduscon-AL, 
do Presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade; o Presidente 
da CBIC, José Carlos Martins; 
os Presidentes das Federações 
das Indústrias: Ricardo Alban 
(FIEB); José Carlos Lyra de 
Andrade (FIEA); Mario Cezar 
de Aguiar (FIESC); Edilson 
Baldez (FIEMA); Amaro Sales 
(FIERN); Ricardo Essinger 
(FIEPE); o Vice-Presidente da FIEC, André Montenegro, 
além de diversas outras autoridades e convidados.

Responsável por uma das mais importantes cadeias produ-
tivas do estado, o Sinduscon-AL conta hoje com 112 empresas 
sindicalizadas e cumpre um papel importante para fortalecer 
a indústria da construção no estado.

Nova Diretoria Sinduscon-AL
Presidente: José da Silva Nogueira Filho; 1° Vice-Presi-

dente: Alfredo Guttenberg de Mendonça Brêda; 2ª Vice-Presi-
dente: Marcelo Raposo Ramires Saldanha; 3º Vice-Presidente: 

Virgilio Vilar Brasileiro; Diretor Financeiro: José Ferreira 
Costa; Diretores: Ronald de Vasco Júnior, Márcio Tenório 
Peixoto, Hélio Ribeiro de Abreu, Rodrigo Gloor Uchoa 
Lopes, Milton Henio Neto de Gouveia Vasconcelos, Pedro 
de Albuquerque Fernandes,Paulo Jorge Nogueira Malgueiro 
da Silva, Christiano Edmundo Cintra Esequiel Filho, José 
Luiz de Souza Soares, Marcos Antônio Costa Buarque de 
Holanda. Diretores Suplentes: Artur Wanderley Lobo Araújo, 
Bruno Soares Carvalho. Conselho Fiscal: Roberto Barretto 

Cardoso, João Medeiros Rocha, 
Raphael Bueno Majer Orosco. 
Conselho Fiscal – Suplentes: 
Gustavo Cabral Maranhão, José 
Hugo Cardoso Ferro Júnior, João 
Daniel Tenório Beltrão. Repre-
sentantes junto à FIEA: José da 
Silva Noqueira Filho, Alfredo 
Guttenberg de Mendonça Brêda. 
Representantes junto à FIEA-
-Suplentes: José Ferreira Costa, 
Fernando Dacal Reis.

Saneamento
Ceará fecha parceria com empresa para aporte bilionário 

em saneamento
Com objetivo de universalizar o esgotamento sanitário, 

governo estadual assina PPP baseada no novo marco do 
saneamento

O Governo do Ceará assinou parceria com a empresa 
Aegea que deve investir 2,6 bilhões de reais em saneamento 
básico no Estado. As obras devem beneficiar mais de um 
milhão de pessoas em 17 municípios cearenses.. 

A fábrica Guararapes, que controla o grupo Riachuelo, 
vai encerrar a produção em Fortaleza.

A fábrica Guararapes, que controla o grupo Riachuelo, vai 
encerrar a produção em Fortaleza. Cerca de 2 mil funcionários 
foram informados nessa terça-feira, 10, que a empresa vai 
centralizar os negócios em Natal/RN.

A Guararapes possuía três fábricas na capital cearense, mas 
duas haviam fechado, uma em 2021 e outra em 2022, e apenas 
uma ainda estava em funcionamento, localizada na Avenida 
Sargento Hermínio, no bairro Antônio Bezerra.

De acordo com a Guararapes, a empresa ainda continuará 
presente no Ceará através das lojas.

Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, 
acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito 
mais.

Conforme O POVO apurou, a maioria das demissões 
será de mulheres. Funcionárias informaram que já estavam 
sabendo dos planos do Grupo e que já enfrentavam o cenário 
de rescisão de contratos desde o encerramento de atividades 
das outras unidades da empresa.

O impacto no mercado de trabalho, em termos de esta-
tísticas, deve ser visto em fevereiro, com a divulgação dos 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) de janeiro.

Atualmente, os números mais recentes são os de novembro 
de 2022, com Fortaleza liderando em empregos no Nordeste, 
mas por causa dos setores de comércio e serviços.

A indústria já vinha amargando saldo negativo de 112 pos-
tos de trabalho, quando da subtração do número de admitidos 
e demitidos do setor.

Sobre o fechamento da fábrica da Guararapes na Capital, 

O POVO apurou que o Governo do Ceará chegou a ter ne-
gociações com o Grupo para evitar a saída do Estado, mas 
os tramites não avançaram.

Saiba motivo da Guararapes fechar em Fortaleza
“A Guararapes Confecções S.A., “Companhia” ou 

“Guararapes” (B3: GUAR3), informa que irá centralizar sua 
produção fabril em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, 
encerrando as atividades da fábrica de Fortaleza.

O modelo de negócio integrado da Companhia permanece 
inalterado, preservando a cadeia produtiva nacional.

A decisão faz parte do planejamento estratégico da Com-
panhia, com foco em otimizar a operação fabril para intensi-
ficar a reatividade, eficiência e competitividade, aliado a um 
crescimento sustentável.

A Guararapes tem uma relação de longa data com o Ceará 
e seguirá atuando no estado por meio de suas lojas.

A área de Relações com Investidores está à disposição para 
quaisquer esclarecimentos adicionais.”

Pronunciamento de Salmito Filho
Através das redes sociais, o novo secretário de Desenvol-

vimento Econômico ainda não empossado, Salmito Filho, 
pronunciou-se sobre o encerramento da produção da Guara-
rapes. Leia na íntegra.

“Muito triste quando uma empresa fecha porque com ela 
fecham oportunidades sociais e econômicas para a nossa 
população.

O nosso compromisso de trabalho, sob a liderança do gov. 
Elmano, é de apoiar as empresas e atrair ainda mais empresas 
com o melhor ambiente de negócio possível.”
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Leituras II
Wilson Ibiapina (*)
O Ceará e o Piauí 

são considerados os 
estados mais católi-
cos do país. No Ce-
ará, até bem pouco 
tempo, a Igreja man-
dava e desmandava. 
Lembro que, quanto 
tinha uns 15 anos fui 
passar uns dias em 
Ibiapina, na Serra 
Grande. Meus primos para homenagear-me resolveram 
promover uma vesperal (uma festinha no final da tarde) 
num salão da prefeitura. Era a oportunidade que me 
ofereciam de rever amigos e parentes já que ia demorar 
pouco na cidade. Os músicos ainda estavam afinando os 
instrumentos quando chega um portador dizendo que o 
padre estava avisando que ia começar a “benção” e queria 
todos na igreja. Adeus homenagem.

Pois foi durante esse clima de religiosidade, quando 
até falar palavrão era pecado, que Luiz Severiano Ribeiro 
resolveu brindar os conterrâneos com a exibição de um 
filme de arte. Anunciou para o cine Diogo a apresentação 
do filme Êxtase, com a atriz austríaca Hedy Lammar. Foi 
aí que o mundo desabou. O jornal católico “O Nordeste” 
fez logo uma campanha contra a exibição do filme. Os 
padres, nas missas, numa verdadeira declaração de guerra, 
ameaçavam com o inferno quem tivesse a ousadia de ir ver 
aquela imoralidade. A propaganda contra só aumentava 
a curiosidade. Nos bares, na praia, nos cafés e mesmo 
nos papos na praça do Ferreira não se falava em outra 
coisa: a atriz aparece nua. O filme, de 1933, dava asas 
à imaginação coletiva. Quanto mais se falava no filme, 
mais pressão fazia a igreja. Só que ninguém sabia que se 
tratava de um filme inocente, uma obra de arte que contava 
a história de um homem, já sexualmente decadente, que 
se envolvia com uma jovem de raro encanto. Mas todos 
só pensavam num que diabo essa mulher nua ia fazer 
na tela. Coisa boa não era, senão a igreja não estaria tão 
preocupada. Os jovens já não se importavam em ir para o 
inferno como prometiam os padres. Uma multidão fechou 
a rua Barão do Rio Branco, onde ficava o cine Diogo. 
Claro, só os sortudos conseguiram entrar. O jornalista 
Blanchard Girão conta em seu livro “Sessão das Quatro”, 
que estavam todos alí, com os nervos à flor da pele, diante 
da possibilidade de descobrir o mistério condenado pela 
igreja e que tanto fantasiavam: “como será aquela deusa 
de Hollywood sem roupa, fazendo o que?”

O filme começa. A personagem Eva, em seu cavalo, vai 
rumo ao lago nadar, nua. Sai da água e anda pelo campo 
à procura do cavalo. Tudo mostrado de longe. As únicas 
tomadas em que aparecem os seios em close são rápidas. 
O desânimo toma conta da plateia, que fica impaciente. 
Alguém sugere quebrar tudo. Sentem-se ludibriados. 
Não sei se o Blanchard estava lá, mas ele conta que todos 
saíram frustrados. Pensando em filme de sacanagem, não 
perceberam, segundo ele, que acabaram de ver uma obra 
prima do cinema europeu que tinha como ponto alto a 
beleza das imagens. 

Veja uma cena da atriz Hedy Lammar na lagoa. E eles 
acharam pouco.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista, escritor 
repórter e editor de radio e televisão, diretor de jornal, 
em Brasília, membro da Academia Cearense de Letras 
e Jornalismo,

A nudez que seria castigada
Tales de Sá Cavalcante assume a presidência 

da Academia Cearense de Letras
O educador preside a entidade para o biênio 2023/2024.
Palácio da Luz. Na terça, 24, o ex-governador, Lúcio 

Alcântara, transferiu o cargo como presidente da ACL 
para o educador e escritor, Tales de 
Sá Cavalcante.

O novo presidente trouxe um 
discurso poético, repleto de citações 
e, tendo como inspiração a história: 
da entidade, do prédio que foi a 
sede do governo do estado do Ce-
ará, da sua trajetória. Saudações as 
confreiras e confrades com rimas e 
métricas inspiradas em Drummond.

 “Num prédio histórico, numa 
entidade histórica, pretendemos 
fazer história (...) “Angela aclama 
Batista de Lima que acolhe Bea-
triz Alcântara que admira Carlos 
Augusto que agrada Celma que se 
alegra com César Ásfor que apoia 
o outro César, o Barros Leal, que 
aprecia Cid Carvalho que aprova 
Diatahy que se associa a Durval 
que celebra Flávio Leitão que cola-
bora com Geraldo Amâncio que se 
congratula com Giselda que conta 
com Grecianny que contempla João Soares que coo-
pera com José Augusto que dá atenção a Juarez Leitão 
que destaca Laéria que é fã de Linhares que elogia 

Lourdinha que enobrece Luciano que estima Lúcio 
Alcântara que exalta Manfredo que se fascina com 
Marcelo Gurgel que felicita Marly que gosta de Mauro 

Benevides que homenageia Murilo 
Martins que ilumina Napoleão que 
inspira Noemi Elisa que se irmana 
com Pádua Lopes que louva Pio que 
manifesta consideração a Regine 
que se maravilha com Révia que 
prestigia Sadoc que preza Sânzio 
que quer bem a Tales que ressalta 
Teoberto que simpatiza com Ubira-
tan que tem amizade com Vera que 
torce por Virgílio”

Tales De Sá Cavalcante
Presidente da ACL
Na ocasião, tomaram posse: 

Juarez Leitão (vice-presidente); 
Flávio Leitão (secretário-geral); 
Batista de Lima (secretário-geral 
adjunto); Antônio de Pádua Lopes 
(diretor de finanças); Lourdinha 
Leite Barbosa (diretora cultural); 
Noemi Elisa Aderaldo (diretora de 
publicações); Grecianny Carvalho 
(diretora de comunicação); José 

Linhares Filho (direção de patrimônio); Durval Aires 
Filho (direção jurídica) e, Murilo de Carvalho Martins 
(diretor do memorial).

Lúcio Alcântara e Tales de Sá Cavalcante
Foto: LC Moreira

Solenidade
Foto: LC Moreira

Diretoria da Casa do Ceará realiza 
primeira reunião presencial após pandemia.

A diretoria executiva da 
Casa do Ceará realizou, na noi-
te da última terça-feira (31/01), 
sua primeira reunião de 2023, 
desta vez, de forma presencial, 
após 2 anos se reunindo vir-
tualmente, desde o início da 
pandemia, em 2020. O encon-
tro aconteceu na pinacoteca da 
sede da instituição. O encontro 
foi conduzido pelo presidente 
da Casa, Lacerda Junior. Em 
pauta, foram abordados as-
suntos administrativos, como: 
apresentação do plano de ações 
para 2023, pedido de renovação 
do Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social 
- CEBAS, inclusão de CNAEs 
no CNPJ da Casa do Ceará, 
situação financeira da entidade, 
doação de recurso financeiro do 
Ministério Público para aqui-
sição de telhas galvanizadas 
para cercamento das laterais 
da entidade, doação no valor 

de R$ 15,000,00 do 1° Vice-
-presidente, Estenio Campelo, 
para instalação de concertina 
na instituição . Foi servido um 
coquetel para recepcionar a di-
retoria. Participaram da reunião 
José Sampaio de Lacerda Junior 
- Presidente; Joao Estenio Cam-
pelo Bezerra – 1° Vice-Presiden-
te; Antônio Florêncio da Silva 
– 2º Vice-Presidente; Carlos 
Euler Currlin Perpétuo – Diretor 
de Obras; José Aldemir Holan-
da - Diretor de Planejamento 
e Orçamento; João Rodrigues 
Neto - Diretor Jurídico; Vicente 
Nunes de Magalhães - Diretor 
Administrativo-Financeiro; Ma-
ria Djanira Gonçalves-Diretora 
de Promoção Social; Francisco 
Machado da Silva – Diretor de 
Saúde; Edmilson Sobreira Cami-
nha Júnior - Diretor de Educação 
e Cultura e a Superintendente, 
Antonia Lucia Guimarães de 
Aguiar.

Reunião da diretoria executiva
 da Casa do Ceará
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Leituras III
Dois jovens e uma jovem

Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
A fábula constante desse texto, além de mostrar uma atitude 

passional, reflete o comportamento de dois jovens: um, insensato 
e arrogante; o outro, cauteloso e racional. Nancy era uma moça 
muito bonita, atraente e sóbria, pois agia de forma contida e 
disciplinada. Smith e Ryan gostariam de conseguir a simpatia da 
jovem. Certo dia, ela estava na calçada de casa, sentada numa ca-
deira de balanço, esperando que o pai retornasse do trabalho, pois 
o relógio já marcava 17horas. Estava lendo o livro “As meninas 
e o poeta” do escritor nordestino, de Pernambuco, Manuel Ban-
deira. Lindas poesias que o poeta escreveu para crianças, jovens 
e senhoras da sua amizade. Smith, o vaidoso, chegou próximo 
a Nancy e disse: levante-se e vamos ao cinema. No momento 
também chegou Ryan, o sensato, e perguntou à moça que livro 
ela estava lendo. Smith não gostou da presença do jovem Ryan e 
o ameaçou fisicamente. Era evidente que o jovem Smith possuía 
por Nancy apenas uma paixão sensual, enquanto o outro semeava 
amor no seu coração. Foram as vias de fato, sob o olhar perplexo 
de Nancy. O humilde Ryan, como era de se esperar, levou a pior. 
Nesse instante, chega o pai da moça. Percebendo a cena, interveio 
em favor do jovem possuidor de bom caráter. Expulsou do local 
mediante golpes e bofetadas o arrogante Smith. O pai de Nancy 
era lutador de karatê e professor de artes marciais. Enquanto isso, 
a bela jovem fazia alguns curativos e colocava bolsa de gelo no 
rapaz agredido. Após agradecer ao pai de Nancy, perguntou-lhe se 
seria possível ela ler algumas poesias de Manuel Bandeira. Sem 
dúvida, com muito prazer, respondeu a jovem. Vou ler um belo 
poema: “Duas Marias” (3 estrofes) _1. Duas Marias: Cristina; e 
sua gêmea Isabel. A ambas saúda e se assina; Servo e admirador 
Manuel. /2. Pincel que pintar Cristina; Tem que pintar Isabel. Se 
o pintor for o Candinho; Então é a sopa no mel. /3. Dorme sem 
susto, Cristina; Dorme sem medo, Isabel. Nossa Senhora vos nina; 
Ao pé está o Anjo Gabriel. Assim ocorreu entre Nancy e Ryan o 
início de um namoro que se transformou num amor sincero. Como 
disseram alguns pensadores: “Cada qual sabe amar a seu modo, 
o modo pouco importa, o essencial é que saiba amar” (Machado 
de Assis); “A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que 
somos amados” (Victor Hugo); “A medida do amor é amar sem 
medida” (Santo Agostinho). Moral da fábula: sempre ocorre a 
vitória dos humildes sobre os soberbos.

Frases para reflexão
Segundo Voltaire, “Uma coletânea de pensamentos é uma farmá-

cia moral onde se encontram remédios para todos os males”. Muitas 
vezes, refletir sobre uma simples frase pode ser mais importante do 
que a análise de um texto consubstanciando ideias sofisticadas e 
de difícil interpretação. Falar ou escrever demonstrando saber por 
vaidade é fácil; no entanto pensar de forma justa e criteriosa é um 
desafio comportamental significativo ligando à formação ética e 
moral de uma pessoa. Infelizmente, pode acontecer que decisões 
sejam tomadas sem uma base reflexiva, mas ao sabor das ondas e 
distantes do sentimento da solidariedade. Por sua vez, afigura-se 
importante a liberdade de pensamento, pois ninguém- só Deus- é 
dono da verdade. Assim disse Victor Hugo, “Admiro as pessoas 
que pensam, mesmo aquelas que pensam diferente de mim”. 
Dentro desta linha de referência, desenvolvemos 15 pensamentos 
para o leitor meditar e, concordando ou não, formar o seu ponto de 
vista. Defender a vida e a verdade é um ato de coragem e procurar 
a morte e a falsidade é uma atitude covarde. Eis algumas frases 
para reflexão: 1. Deve-se buscar o sentido da vida e não a vida sem 
sentido; 2. Cultivando-se a paciência, encontra-se o caminho da paz 
duradoura; 3. Para se ter uma vida feliz, precisa-se semear o amor, 
assim como ter fé e esperança; 4. Quando as manifestações internas 
são virtuosas, surgem momentos agradáveis na vida exterior; 5. As 
pessoas felizes são pacientes, calmas e generosas, possuem fé e 
recebem a proteção de Deus; 6. O sofrimento muitas vezes decore 
de pensamentos negativos; 7. Onde existe muito barulho e tumulto 
estabelece-se o vazio; 8. A vaidade conduz à tristeza, a humildade 
à alegria; 9. É melhor o pouco com honestidade do que o muito 
sem ela; 10. A inveja é a mãe da calúnia e da incompetência; 11. 
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, historiador, 
ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.

Santana põe alfabetização na idade 
certa como maior prioridade do MEC

O novo ministro da Educação, Camilo Santana, assumiu 
o cargo hoje (2), na sede da pasta, em Brasília, colocando 
como “prioridade absoluta” a alfabetização na idade certa 
de crianças do ensino básico. 

Santana citou dados do Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), segundo os quais uma em cada três 
crianças não aprende a ler e escrever na idade certa. De 
acordo com os dados mais recentes, houve aumento, por 
exemplo, de 66% no número de crianças de seis e sete 
anos que não sabem ler e escrever durante a pandemia de 
covid-19, entre 2019 e 2021.

“Ou seja: a maioria é analfabeta dentro da própria es-
cola, o que provoca graves repercussões na sequência da 
vida dessas crianças”, disse o novo ministro da Educação, 
que foi empossado ontem (1º) pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

“Se impõe uma prioridade absoluta nesse país, a de 
promover a alfabetização de todas as crianças na idade 
certa”, afirmou Santana.

O ministro atribui os resultados negativos na área à 
gestão anterior, do governo Jair Bolsonaro. “O que há 
de mais valioso para uma nação se desenvolver, que é 
a educação de seu povo, foi tratado como subproduto.”

Logo no início do discurso, ele homenageou Magda 
Soares, professora emérita da Universidade Federal de 
Minas Gerais e uma das maiores referências na área de 
alfabetização do país, que morreu ontem (1º), aos 90 anos. 
Ela foi fundadora do Centro de Alfabetização, Leitura e 
Escrita (Ceale) da UFMG. Santana também pediu aos 
presentes uma salva de palmas aos professores do Brasil. 

Ex-governador do Ceará por oito anos (2014-2022) 
e senador eleito pelo estado, Camilo Santana é formado 
em agronomia e mestre em desenvolvimento ambiental. 
Antes de chefiar o executivo cearense, ele foi secretário 
de Cidades e Desenvolvimento Agrário da gestão do ex-
-governador Cid Gomes. 

Ao montar sua equipe, Santana trouxe consigo outros 
nomes do Ceará, como a nova secretária-executiva da 
Educação, cargo número dois da pasta, Izolda Cela, ex-go-
vernadora do Ceará, e Fernanda Pacopahyba, ex-secretária 
de Fazenda do Ceará e que comandará o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ambas foram 

bastante aplaudidas ao serem mencionadas pelo novo 
ministro. 

Outras ações prioritárias
Em seguida, o ministro citou o combate à evasão esco-

lar, em especial no ensino médio, como tarefa prioritária da 
Educação. O problema também cresceu nos últimos anos 
e durante a pandemia de covid-19. “Precisamos garantir 
todos, todos os alunos na escola nesse país”, afirmou o 
ministro.

Ele enumerou ainda, entre as políticas prioritárias da 
nova gestão, ampliar o ensino em tempo integral, fortalecer 
o orçamento e a autonomia das universidades públicas, 
ampliar o acesso dos alunos à internet e a aprovação, no 
Congresso, da criação e regulamentação do Sistema Na-
cional de Ensino (SNE), pauta há muito reivindicada por 
movimentos de defesa da educação.

Santana disse ter já tomado providências para melhorar a 
qualidade da merenda escolar e solicitado um levantamento 
sobre obras de creches e escolas que se encontram paralisa-
das por falta de recursos federais, de modo que possam ser 
concluídas. Outro ponto levantado pelo novo ministro foi 
a “recuperação da credibilidade do Enem”, referindo-se ao 
Exame Nacional do Ensino Médio. 

De maneira simbólica, Santana recebeu um botom com 
a identificação do Ministério da Educação das mãos da 
presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE),Bruna 
Brelaz, e da presidente da União Brasileira de Estudan-
tes Secundaristas (Ubes), Jade Beatriz. O ex-ministro 
e antecessor na pasta, Victor Godoy, não compareceu à 
transmissão de cargo.

Estiveram presentes à solenidade diversos governadores 
que também acabam de assumir para um novo mandato, 
como o governador do Ceará (Elmano Freitas), da Bahia 
(Jerônimo), do Piauí (Rafael Fonteles), do Maranhão (Car-
los Brandão), da Paraíba (João), do Rio Grande do Norte 
(Fátima Bezerra) e do Distrito Federal (Ibaneis Rocha).

Outros ministros recém-empossados também compa-
receram, como Nísia Trindade (Saúde), Wellington Dias 
(Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Ana Moser 
(Esportes) e Vinícius Marques de Carvalho (Controlado-
ria-Geral da União). Também estiveram presentes diversos 
parlamentares e prefeito

A perda de B de Paiva, referencia do Teatro Moderno Brasileiro
B. de Paiva morreu em Fortaleza, onde nasceu, na 

manhã de (31/1). O ator e diretor era uma referência do 
teatro moderno brasileiro e atuou em Brasília na década 
de 1980

O ator, diretor, produtor, professor, autor 
e dramaturgo, José Maria Bezerra de Paiva, 
conhecido como B de Paiva, morreu na manhã 
de 31/01, aos 90 anos de idade.

 José Maria Bezerra de Paiva nasceu em 1933 
em Fortaleza (Ceará) e iniciou sua carreira aos 
15 anos no conjunto Sacri-dramático, em 1948. 
O artista fundou a primeira escola de teatro do 
estado, promoveu a criação do teatro moderno 
do Ceará e foi muito atuante na movimentação 
cultural do estado nordestino, onde fundou o 
teatro universitário da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), em 1965.

O artista chegou a Brasília pela primeira vez em 1968, 
para dirigir o espetáculo Um uísque para o rei Saul. Uma 
década depois, B. de Paiva veio morar na capital a convite 
de Dulcina de Moraes para comandar a Fundação Brasi-
leira de Teatro (FBT). Ele dirigiu a FBT entre o final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990. Durante essa década, 
acabou por tornar-se referência para toda uma geração do 
teatro brasiliense. “Uma coisa muito curiosa é que a gente 

nunca soube até então a relação de amizade de 
Dulcina e B. de Paiva. Ela confiava muito nele e 
ele assumiu a gestão da FBT entre 1987 e 1995. 
Nesse período começou a resolver uma série de 
problemas que já haviam na fundação, como 
crises e dívidas”, conta Josuel Júnior, diretor 
do Espaço Cultural FBT. Segundo ele, B. de 
Paiva foi crucial para a retomada da fundação 
nos anos 1990. “Ele assumiu em um período 
muito conturbado, que foi uma greve nos anos 
1980 pela melhoria. Ele conseguiu contornar a 
crise e soube gerenciar esse período para que, 

em 1991, o teatro conseguisse um grande patrocínio 
para resolver as questões antigas”, conta. Josuel explica 
que a dívida que existe hoje na FBT é posterior a 1994. 
“Entre 1991 e 1994, o B. de Paiva conseguiu controlar 
essa crise histórica, que advém do período de construção 
do próprio prédio”, explica.

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

(crédito: Bruno Peres/
CB/D.A Press)
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Leituras IV
Como trabalham os servidões do estado brasileiro

Por JB Serra e Gurgel (*)
Sou do tempo da segunda grande reforma do es-

tado brasileiro, efetuada pelo DASP o Departamento 
Administrativo do Serviço Público, criado pelo 
decreto-lei nº 579, de 30 de julho de 1938, durante 
o governo de Getúlio Vargas (período do Estado 
Novo). para promover reforma na administração 
pública brasileira, prevista na constituição de 1937. 

Com o Dasp veio o Impasse, com a previdência 
do servidores em 1938. 

DASP deveria fornecer assessoria técnica ao 
Presidente da República e elaborar a proposta orça-
mentária, já no meu tempo feita pela Secretaria de 
Orçamento e Finanças SOF, do Ministério do Pla-
nejamento. O primeiro diretor do DSAP foi o ícone 
da Fundação Getúlio Vargas Luís Simões Lopes.

Belmiro Siqueira e Darcy Siqueira foram dire-
tores relevantes para a politica de pessoal e ultimo 
diretor foi José Carlos Feire, braço direito de Mário 
Henrique Simonsen, cria da FGV.

Os responsáveis pela 3ª grande estreitaram, 
criaram o setor de pessoal (mais tarde chamado de 
recursos humanos__ com cargos, funções, gratifica-
ções, comissões, salários e remunerações para con-
cursados,estatutários, celetistas., nos níveis superior, 
médio e inferior. Alegra eram o concurso e o mérito, 
Hoje está tudo esculhambado, comissionados,pro-
visórios, terceirizados, quarteirizados, temporários, 
os servidores por tempo certo e os das rachadinhas, 
servidores de “qui”.(quem indicou) e os jabutis, quase 
todos serviçais e corruptos invadiram o SPF.

A Presidência da Republica, onde passei cinco anos, 
não tem quadro próprio, O servidor concursado, esta-
tutário ou celesta, era é requisitado e podia receber seu 
salario na origem ou uma gratificação. 

No meu tempo a Presidência da Republica era peque-
na, Cabia no Palácio, que chamávamos de Casa Grande, 
e no anexos A e B, que chamávamos de Senzala, onde 
ficavam a Vice Presidência, o SNI,o Conselho de Segu-
rança Nacional, o Serviço médico e os órgãos de apoio. 
No governo Sarney, começou a crescer e ocupar anda-
res nos ministérios na Esplanada. Evoluiu os governo 
e subsequentes criaram´se latifúndios que ocuparam 
edifícios na W3 e em vários lugares de Brasília, 

O x do problema é que o servidor concursado tem 
compromisso com a instituição, o Estado, não concur-
sado, não tem vinculo e compromisso apenas com que 
o indicou. 

A administração federal desde então tem encontrado 
inúmeras dificuldades para administrar o setor de RH. 
Com o fim do DASP, em 1985, a regra acabou O Palácio 
passou a ser território de alto risco, com todo tipo de 
politização chamado de entulho. No Governo Sarney 
foi criado Ministério para a política de pessoal. No de 
Fernando Henrique foram criaram-se o vencimento 
básico e as gratificações de desempenho (fajutas), 
complementação de salário, que não poderiam ser 
incorporadas a aposentadoria. Neste período, tercei-
rizado virou “commoditie” e governo encheu-se de 
terceirizados obrigando a intervenção (inútil)do TCU 
que pediu concurso para absorver tanta gente,O INSS 
chegou a ter terceirizados via UNB.

Nos Governos, foi criada uma Secretara de Recuos 
Humanos na SEPLAN que negociava os o amento 
anual dos servidores geralmente diluído nos anos 
seguintes. Criara bancos de sobre remuneração e se 
publicavam dados relativos aos gastos com pessoal, 
tanto ativos como inativos e que representavam um 
x, sobre a reação liquida, Choveram foram criadas 
gratificações fajutas. 

Foram criadas por lei as carreiras típicas de esta-
do com s dois tipos de servidores : os de primeira 
classe constituída por procuradores,gestores públi-
cos,, policiai e juízes federais, diplomatas, auditores 
fiscais, professores e as demais carreiras de segunda 
classe constituída por técnicos e analistas que foi 
lamentável. Junto com isso se criaram as figuras 
das aposentadorias dos servidores de meia classe 
incorporando as gratificações fajutas que recebiam 
através de um subsidio e de segunda classe proibido 
de incorporar quaisquer gratificações. Essa situação 
se perdura ate hoje.

No governo do capitão A Secretaria da SEPLAN 
acabou, não havendo mais negociação sobre remu-
neração. Não houve aumento, Até as ações jurídicas 
do servidores foram proibidas, foram suspensas a 
publicação de dados estatísticos, atirando- se o setor 
num buraco negro, em que se encontra.

É hora de uma previsão de tudo, O servidor pú-
blico merece respeito e dignidade.

(*)JB Serra e Gurgel (Acopiara) servidor publico 
de carreira da previdencia,serraegurgel@gmail,com

Camilo Santana 
anuncia equipe

O ministro da Educação Camilo Santana anunciou 
os nomes que irão compor a equipe do Ministério 
da Educação (MEC) 6. A nova equipe do ministério 
é formada por 8 mulheres e 4 homens, incluindo 
ele próprio.

Secretária de Educação Básica - Kátia Schwei-
ckardt

Secretaria de Educação Superior - Denise Car-
valho

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 
Superior - Prof. Helena Sampaio

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
- Prof Getúlio Marques Ferreira

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Seca-
di)- Zara Figueiredo

Secretaria de Articulação com os Sistemas de 
Ensino - Maurício Holanda

Órgãos vinculados ao MEC:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) - Fernanda Pacobahyba
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) - Mercedes Bustamante
Fundação Joaquim Nabuco - Márcia Angela
Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

orientou que os prefeitos ignorem o aumento.

O Ceará tem 22 deputados federas, 
inclusive o ex senador Eunício Oliveira e 13 reeleitos

Os mais experientes dos 22 deputados federais do 
Ceará incluem o ex senador Eunício Oliveira, que foi 
presidente do Senado Federal e líder do PMDB, o de-
putado José Guimarães, reeleito, e líder do Governo do 
Presidente Lula na Câmara dos Deputados, o deputado 
Mauro Filho, 12 anos secretário da Fazenda d o Ceará, 
André Figueiredo, ícone do PDT na Câmara e por várias 
vezes líder de seu partido, Domingos Filho, o criador 
do “orçamento secreto”, a deputada Luizianne Lins, ex 
prefeita de Fortaleza.

Por bancadas ficou assim:
 PT – (três) Guimarães, Luizianne Lins, José Airton
PDT – (cinco); Idilvan, Roberio Monteiro, Mauro 

Filho, André Figueiredo, Luiz Eduardo, Bismark,
Irmão Brasil  
– (quatro) Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues, Da-

nilo Forte e Dayany do Capoitao
Pl – (cinco) André Fernandes Junior o mais votado 

em fortaleza, Caucaia e maracanpau, mano Junior, 
Mateus Noronha, Yuri do Parde~çao e ddr, \jziel

PSD – (dois\) Domingos Filho e |Lioz GFastçao,
PV – Celio Stgudart
PMDB – Eunício \Oliverira
Foram reeleitos: Junior mano casado com a prefeita 

de Nova Russas (Fortaleza, |Nova Russas e Aqyuiraaz) 
Celio Studart (Fortaleza, Maracanaú e Caucaia), Idilvan 

Alencar(Fortalezam Itapipoca e Crato), José Guimarães 
(Fortaleza, Maracanaú e Quixeramobim), Luizianne 
Lins (Fortaleza, Caucaia e Maracanaú), Domingos Neto 
(Fortaleza, Tauá e Tianguá), Robério Monteiro ( Acaraú, 
Granja e itarema) 0Mauro Filho (Fortaleza, Redenção 
e Pereiro), André Figueiredo, (Fortaleza, Brejo Santo e 
Crato) Moses Rodrigues (Sobral, Guaraciaba do Norte 
e Uruburetama), Eduardo Bismark, Aracati, Fortaleza e 
Aquiraz) Danilo Forte, Fortaleza, Itapaé e São Gonçalo 
do Amarante) José Airton (Fortaleza, Campos Salles 
e |Camocim), dr. Jaziel, sua mulher dra, Silvana foi 
reeleita dep. est. (Fortaleza, Maracanaú e Caucaia).

Foram eleitos
André Fernandes (o mais votado do Ceará, polêmico 

e bolsonarista, (Fortaleza, Maracanaú e Caucaia), Euní-
cio Oliveira (Itapipoca, Viçosa e Iguatu, AJ Albuquer-
que, filho do ex presidente a AL Zezinho Albuquerque 
(Fortaleza Tairi e Massapê Mateus Noronha, Filho do 
ex dep fed Genecias Noronha e da ex dep est. Aderla-
nia Noronha (Parambu, Boa Viagem e Maranguape) 
Fernanda Pessoa, filha do ex dep fed roberto Pessoa 
(Forteleza, Macanapu e Caucaia) Luiz Gastão (Forta-
leza, Maracanaú e Juazeiro do Norte), Yuri do Paredão 
( Fortaleza, Juazeiro do \norte e Mauriti. Davany do 
Capitão (Fortaleza, Caucaia e Acopiara).
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GDF revalidou alvará de construção da nova Casa do Ceará até março de 2025 
com 12.000m2 de área construída do Projeto Fausto Nilo.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRE-
TARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Diretoria de Alvará ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
n.º 027/2013 - REVALIDAÇÃO - ADM. REGIO-
NAL DE BRASÍLIA Local da Obra: MODULO G 
DA QUADRA 910 DO SGA/NORTE - BRASÍLIA/
DF CEP: 70790100 Proprietário: CASA DO CEARÁ 
EM BRASÍLIA CPF ou CNPJ: 000.969.33/0001-24 
Autor do Projeto: FAUSTO NILO COSTA JÚNIOR 
CREA/CAU Nº: A0890-7 U.F: NAC Responsável 
Técnico: ANGELA MARIA BARBOSA PARENTE 
CREA/CAU Nº: 4937/D U.F: CE Firma Construto-
ra ou Responsável: - Tendo em vista o constante no 
processo nº 0110-036791/1966 (interno: 9370), fica 
concedida licença para execução do projeto aprovado 
em 20/03/2013 - (doc(s). SEI n° 85479850 - ALVA-
RÁ 027/2013 - ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DE 
BRAS)ÍLpIAela Administração Regional 
de Brasília, no local supracitado, com área 
total de 12.359,83m² m² (obra inicial). Con-
cessão de Uso: - Compensação Urbanística 
- ONALT: - ODIR: - CMU - Finalidade 
da Edificação: INSTITUCIONAL / INS-
TITUIÇÃO BENEFICENTE Numeração 
Predial: SETOR DE GRANDES ÁREAS 
NORTE QUADRA 910 CONJUNTO F - 
BRASÍLIA/DF

 Validade do Alvará: Revalidação do 
Alvará de Construção nº 027/2013 emiBdo 
pela Administração Regional de Brasília. 
Alvará revalidado até 20 de março de 2025 
(Art. 157, da Lei nº 6138/2018) NOTA: 
Vide instruções e observações TRATA-SE 
DE REVALIDAÇÃO DO ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO Nº 27/2017 EMITIDO 
PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
DE BRASÍLIA EM 20/03/2013 (DOC. 
SEI Nº 85479850), CONFORME RE-
QUERIMENTO DO INTERESSADO (DOC. SEI Nº 
101178953), NOS TERMOS DO ARTIGO 157 DA LEI 
Nº 6138/2018, COM A INTERPRETAÇÃO DADA 
PELA DECISÃO Nº 09/2019 (41005424) DA COMIS-
SÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO 
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRI-
TO FEDERAL - CPCOE, QUE DELIBEROU QUE O 
PRAZO PREVISTO NO REFERIDO ARTIGO SERÁ 
CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DO ÚLTI-
MO PROJETO APROVADO OU LICENCIAMENTO. 
SENDO ASSIM, A VALIDADE DO ALVARÁ PASSA 
A SER ATÉ 20 DE MARÇO DE 2025, UMA VEZ 
QUE O ALVARÁ MENCIONADO VENCEU EM 20 
DE MARÇO DE 2021 E O LIMITE MÁXIMO É DE 
4 ANOS. Certidão Negativa de Débitos do DF Legal 
N°C16040512202208402481 expedida em 05/12/2022 
com validade até 05/03/2023. BRASÍLIA - DF, 16 de 
dezembro de 2022. LUCAS MUNIZ MATIAS DE 
SANTANA Diretor de Alvará Coordenação de Li-
cenciamento e Contratos Mat.: 270.923-6 RAYANE 
MONTEZUMA LEÃO Coordenadora Coordenação 

de Licenciamento e Contratos Mat.: 1.661.473-9 MA-
RIANA ALVES DE PAULA Subsecretária Central de 
Aprovação de Projetos Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal 

INSTRUÇÕES 1 – O presente ALVARÁ DE CONS-
TRUÇÃO deverá permanecer na obra até a obtenção 
da CARTA DE HABITE-SE. 2 – A construção deverá 
obedecer rigorosamente o projeto habilitado. 3 – O 
material a ser empregado na obra e o entulho, deverão 
ser colocados no canteiro de obras (deverá ser colocado 
tapume na obra). 4 – Para o início das obras, é necessá-
rio requerer ao Poder Executivo o certificado de demar-
cação do lote ou projeção, a certidão de alinhamento 
e de cota de soleira. 5 – O responsável técnico deverá, 
obrigatoriamente, comunicar ao órgão de fiscalização 
de atividades urbanas qualquer paralisação da obra por 
prazo superior a 30 ( trinta ) dias. 6 – Entulho não pode 
ser jogado em área pública. 7 - Devem ser observados 

os horários e níveis de ruídos sonoros constantes da Lei 
nº 4092/2008 (Lei do Silêncio) e seu Decreto regula-
mentador (Decreto nº 33868/2012 e suas alterações), 
além de outras orientações contidas na mesma legis-
lação. OBSERVAÇÕES O Alvará de Construção tem 
validade imprescritível após a conclusão das fundações 
necessárias à edificação licenciada. A Lei nº 9.476, de 
23 de agosto de 1997, determina que o Instituto de 
Seguridade Social - INSS, seja informado da emissão 
deste documento. As áreas abaixo discriminadas estão 
de acordo com o ALVARÁ 027/2013 (doc. SEI n° 
85479850) emitido pela Administração Regional de 
Brasília processo 0110-036791/1966. PAVIMENTOS 
Inicial (m²) Área de construção (m²) Subtotal Nume-
ração das Unidades Imobiliárias Modificação Áreas 
públicas Objeto de Concessão de Uso Existente Acres-
cida Decrescida Subsolo - Garagem Nível Solo - Torre 
de Circulação Vertical Esp. Aéreo - Varandas e exp de 
Compartimento Outros _ GLP, 

Laje Técnica SUBSOLO 4.096,99 - - - - - - - 4.096,99 
BLOCO A TÉRREO 1.510,27 - - - - - - - 1.510,27 – 

1º PAVIMENTO 1.840,25 - - - - - - - 1.840,25 – 
CX. DÁGUA/C. MÁQ 135,10 - - - - - - - 135,10 - ~
BLOCO B TÉRREO 671,80 - - - - - - - 671,80 – 
1º PAVIMENTO 1.175,49 - - - - - - - 1.175,49 – 
CX. DÁGUA/C. MÁQ 169,18 - - - - - - - 169,18 – 
BLOCO C TÉRREO 1.474,97 - - - - - - - 1.474,97 – 
1º PAVIMENTO 958,71 - - - - - - - 958,71 – 
CX. DÁGUA/C. MÁQ 46,85 - - - - - - - 46,85 – 
ACADEMIA 269,83 - - - - - - - 269,83 – 
CENTRAL GLP 6,12 - - - - - - - 6,12 – 
COMP.TÉC. 4,00 - - - - - - - 4,00 – ]
TOTAL (m²) 12.359,83 - - - - - - - 12.359,83 - ÁREA 

TOTAL DE CONCESSÃO DE USO - ]EM CASO DE 
REMEMBRAMENTO Endereço Inicial: - Endereço 
Final: - Local da Obra: - Observação: REVALIDAÇÃO 
DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 27/2013 EMI-
TIDO PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 
BRASÍLIA EM 20/03/2013 (DOC. SEI Nº 85479850) 

Coordenadas do lote fornecidas pelo Geo-
Portal Coordenada X: 189.487,59 Coorde-
nada Y: 8.255.555,87 CIU: 0120II1D0005 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
DADOS DO LOTE Área do lote/ projeção 
(m²): 15.000,00 Norma de uso e Ocupação 
que rege o lote / projeção: NGB 01/86 
ONALT uso anterior: - Uso permitido pela 
norma atual: - Uso proposto: - ODIR Área 
do lote (m²): 1.197,50 Coeficiente Básico 
(CB): 2,9 Coeficiente Máximo (CM): 7,0 
Coeficiente outorgado (CM - CB): 4,1 
Área Outorgada (m²): 12.716,76 PREÇO 
PÚBLICO VALOR TOTAL FORMA DE 
PAGAMENTO SITUAÇÃO NA DATA DO 
ALVARÁ Nº DO PROCESSO DE PAR-
CELAMENTO SEI ODIR - - - - ONALT 
- - - - CMU - - - - Documento assinado 
eletronicamente por LUCAS MUNIZ MA-
TIAS DE SANTANA - Matr. 0270923-6, 
Diretor(a) de Alvará, em 16/12/2022, às 

17:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro 
de 2015. Documento assinado eletronicamente por 
MARIANA ALVES DE PAULA - Matr.0158072-8, 
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, 
em 16/12/2022, às 17:46, conforme art. 6º do Decreto 
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 
17 de setembro de 2015. Documento assinado ele-
tronicamente por RAYANE MONTEZUMA LEAO 
- Matr.1661473-9, Coordenador(a) de Licenciamento 
e Monitoramento, em 16/12/2022, às 19:07, conforme 
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, 
quinta-feira, 17 de setembro de 2015. A autenticidade 
do documento pode ser conferida no site: http://sei.
df.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=docu-
mento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verifi-
cador= 101634115 código CRC= 575B1475. “Brasília 
- Patrimônio Cultural da HumanMat 
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Leituras V
Quixeramobim e sua Igreja

Luiz Osair de Medeiros (*) 
As doações de terras (Sesmarias) foram implementadas pelo Ca-

pitão-mor Francisco Gil Ribeiro, governador da Fortaleza de Nossa 
Senhora da Assunção, em 7 de novembro de 1702. 

No ano de 1704, foram concedidas por Carta Régia, muitas lé-
guas de terras a vários portugueses e, entre eles, o portuense Capitão 
Antônio Dias Ferreira.

Antônio Dias Ferreira erigiu nas proximidades da sua casa de 
morada, uma pequena capela, sob a invocação de Santo Antônio de 
Pádua, mais tarde Santo Antônio de Lisboa (Padroeiro da cidade).

Quixeramobim ficou conhecida como o “Coração do Ceará”, por 
abrigar o ponto de equidistância geodésica do Estado, representado 
por um marco obelisco com cerca de dez metros de altura, na Praça 
Dias Ferreira, feito em granito e aço. Ponto turístico e de referência da 
maior importância, principalmente para os estudantes de engenharia, 
Cartografia e outras especialidades correlatas. 

Quixeramobim é vocacionada para a Pecuária, do Corte e do 
Leite. Produz 40 mil litros de leite por dia. Tem o maior rebanho 
bovino do estado. 

 O Festival do Leite de Quixeramobim voltou a bater seu próprio 
recorde na noite de quinta-feira, 11 de agosto de 2018, produzindo o 
maior queijo tipo coalho do mundo, com exatos 1.302,88 kg. 

O queijo era tão grande que precisou da ajuda de uma empilhadeira 
para ser colocado no palco. Será parte integrante do Guiness Book.

A cidade é famosa por seus habitantes alcunharem as pessoas num 
contato à primeira vista. 

Um Desembargador da comarca de Fortaleza foi nomeado para 
assumir a jurisdição de Quixeramobim. O Trem de Fortaleza chega ao 
seu destino, a comitiva da autoridade judiciária desembarca com suas 
bagagens e vestimentas imponentes de cidade grande e desenvolvida. 
O Carreteiro se apresenta e logo é autorizado a conduzir a bagagem 
para o principal e único hotel da cidade.  Neste momento, pessoas 
curiosas se aproximam fazendo perguntas ao carreteiro, de quem são 
estas bagagens? Ele respondeu:

Pertencem ao “Mão de maracujá” que está chegado à cidade! Aí 
começa o drama da autoridade em Quixeramobim. Todas as pessoas 
se reportavam em referência ao ilustre Magistrado, como Mão de 
Maracujá. Na sua presença, o tratavam de Sua Excelência.

Depois de muitas tentativas de providências no sentido de evitar o 
fato, os efeitos logo chegaram às escolas dos filhos e a família tomou 
conhecimento da tal alcunha e se sentiu incomoda, levando o magis-
trado a tomar a decisão de se exonerar da incumbência, retornando 
imediatamente a Fortaleza. 

O que será que levou o carreteiro a chamar o Magistrado de mão 
de maracujá? 

Simples, o Desembargador sofreu um acidente com uma chaleira 
de água fervente em casa, e queimou uma boa parte das costas da 
mão direita, o que lhe causou uma sequela irreparável, “a mão direita 
enrugada”. O carregador ao ver a mão do Magistrado, não perdeu 
tempo sacou: “O MÃO DE MARACUJÁ”.

Como filho ilustre de Quixeramobim destaca-se Antônio Vicente 
Mendes Maciel - ANTÔNIO CONSELHEIRO”.

Antônio Maciel nasceu em Quixeramobim, em 13 de março de 
1830, ficou conhecido na História do Brasil como Antônio Conse-
lheiro, que se autodenominava “o peregrino”, foi um líder religioso 
brasileiro.

Figura carismática adquiriu uma dimensão messiânica ao liderar o 
arraial de Canudos, um pequeno vilarejo no sertão da Bahia, que atraiu 
camponeses, índios e escravos recém-libertos, e que foi destruído pelo 
Exército da República, na chamada Guerra de Canudos em 1897. A 
imprensa dos primeiros anos da República e muitos historiadores, 
para justificar o genocídio, retrataram-no, como um louco, fanático 
religioso e contrarrevolucionário monarquista perigoso. Registro e 
documentos na obra de EUCLIDES DA CUNHA, em os Sertões.

A Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no município é o 
templo religioso mais antigo de Quixeramubim.

(*) Luiz Osair De Medeiros (Quixeramobim) (vice-Presidente 
da ACCLARJ Formado em Ciências Jurídicas, Administrativas e 
Contábeis. Administrador da empresa Televox Comércio, Importa-
ção e Distribuição de Aparelhos Auditivos Ltda. Membro do Rotary 
Clube Rio de Janeiro - Flamengo. Exerceu a função de Presidente do 
Distrito 4570-RJ. Premiado com Medalha do Estado da Guanabara, 
quando da fusão do antigo Distrito Federal com o Estado do Rio de 
Janeiro, em reconhecimento ao trabalho de ensino e treinamento de 
professores para deficientes auditivos no Instituto Nacional 

Presidente da FIEC recebe executivos da Granel Química 
e apresenta Observatório da Indústria

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, recebeu, hoje, (17/01) 
uma comitiva de executivos da empresa Granel Química 
LTDA, na Casa da Indústria.

Durante a conversa, Ricardo Cavalcante apresentou 
os trabalhos da Federação e colocou a FIEC à disposição 
dos gestores, sinalizando que a instituição está disposta a 
fomentar o desenvolvimento econômico e o fortalecimento 
das indústrias. “Na FIEC, contamos com 
diversos serviços e projetos, desenvolvi-
dos pela instituição e nossas Casas, que 
podem contribuir de forma decisiva para 
empresas, a exemplo do nosso Núcleo 
EGS-FIEC, Observatório da Indústria 
e ações em energias renováveis, como 
as eólica, solar e do Hub de Hidrogênio 
Verde. Nos colocamos à disposição da 
Granel Química para fortalecer a indústria 
e trazer mais desenvolvimento para nosso 
estado “, declarou Ricardo Cavalcante.

O encontro contou com a participa-
ção do CEO da Granel Química LTDA 
na América do Sul abrangendo Brasil, 
Argentina, Chile e Peru, Ary Serpa 
Júnior; do Presidente da empresa no 
Brasil, Edson Souki; da Gerente de De-
senvolvimento de Negócios da empresa, Marina Gomes; da 
Coordenadora do Observatório da Indústria, Laís Veloso; 
do Superintendente de Relações Institucionais da FIEC, 
Sérgio Lopes e do Consultor de Energia da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Jurandir Picanço.

A Coordenadora do Observatório da Indústria, Laís 
Veloso, apresentou a plataforma com todos os dados, 
enfatizando a eficiência do serviço ao dar respostas ime-

diatas às demandas dos empresários, que queiram coletar 
informações de determinado município brasileiro ou setor 
econômico.

Ainda no Observatório da Indústria, o tema do Hidro-
gênio Verde foi amplamente discutido pelo Consultor de 
Energia da FIEC, Jurandir Picanço, que disse que a produ-
ção de Hidrogênio Verde deve crescer dos atuais 0% (zero 
por cento) para uma faixa entre 10 e 22% da energia total 

consumida no mundo no ano até meados 
deste século e representar uma redução 
drástica das emissões de gás carbônico. 
“O Hidrogênio Verde é a alternativa para 
a descarbonização desses setores. Hoje, 
todo Hidrogênio é cinza, praticamente. 
Então, Hidrogênio de baixo carbono 
vai ter esse crescimento cinco vezes se 
compararmos com o que consumimos 
hoje nesse período projetado até 2050”, 
reforçou.

A Granel Química LTDA é uma 
empresa que opera no mercado de mo-
vimentação e armazenagem de granéis 
líquidos do Brasil e está presente há 48 
anos no país, além da Argentina, Chile e 
Peru, na América do Sul. Para o CEO da 
empresa, Ary Serpa Júnior visita à FIEC 

representou um ganho imensurável de informações e pos-
sibilidades de parceria em projetos. “Sem dúvida nenhuma 
isso é o futuro. Temos convicção disso. Então, nós temos 
todo o interesse em manter o contato com a Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará para desenvolver novos 
projetos. Nós somos provedores de serviços, então, nosso 
interesse seria armar toda a logística para as empresas que 
vão se instalar aqui para a produção 

Aprovados em concurso de juiz para TJCE escolhem 
comarcas onde assumirão as funções

Candidatos aprovados no último concurso de juiz subs-
tituto do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) definiram, 
nesta segunda-feira (16/01), as comarcas onde assumirão as 
funções. Ao todo, 23 futuros magistrados foram recepcio-
nados no auditório Floriano Benevides, do Fórum Clóvis 
Beviláqua (FCB), pela chefe do Poder Judiciário cearense, 
desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que abriu 
a sessão pública de escolha das unidades de Entrância 
Inicial, todas localizadas no Interior do Estado.

Ao dar boas-vindas aos novos colegas de toga, a presi-
dente do TJCE desejou sorte na nova função. “O momento 
é de muita emoção. Também já estive aí no lugar de vocês. 
Vejo aqui rostos jovens e ávidos pelo trabalho. Parabenizo 
todos que hoje se encontram aqui. Tenho a alegria de, já 
perto do término da Gestão, poder abraçá-los e recebê-los 
na família do Poder Judiciário cearense”.

A importância do juiz para sua comarca também foi 
destacada pela presidente. “Vocês terão a oportunidade de 
representar o Estado por meio do Poder Judiciário nestes 
locais que escolheram. É um compromisso de confiança 
com a instituição e também com a comunidade das comar-
cas de destino”.

Após o discurso, a desembargadora chamou os candi-
datos, pela ordem de classificação no concurso, para que 
dissessem em voz alta a comarca de atuação e assinassem 
a lista. A posse dos novos juízes acontece nesta sexta-feira 
(20), às 16h, no auditório da Escola Superior da Magistra-
tura do Ceará (Esmec).

A solenidade contou com a presença dos juízes auxiliares 
da Presidência: Flávia Setúbal, Ricardo Alexandre Costa e 

Emílio Viana. Também participaram da cerimônia o pre-
sidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), 
juiz José Hercy Ponte de Alencar; o juiz Marcos Aurélio 
Marques Nogueira, titular da 1ª Vara do Júri da Capital; 
o superintendente da área Judiciária, Nilsiton Rodrigues 
de Andrade Aragão; o secretário de Gestão de Pessoas, 
Felipe de Albuquerque Mourão; a diretora do Núcleo de 
Apoio à Gestão do 1º Grau, Luana Lima de Souza, além 
de familiares dos aprovados.

Mudança de Vida
 Aprovado no concurso, João Luiz Cha-

ves Júnior, carioca e morando em Brasília 
há oito anos, onde é analista judiciário do 
TJDFT, agora está de mudança marcada 
para Bela Cruz. “Foi um concurso longo 
e minha família deu todo o suporte para 
chegar até aqui. Não foi fácil, mas foi 
muito gratificante. Inclusive, fui muito bem recebido pelos 
servidores e pelo povo cearense. Vindo para cá, na estrada, 
tive problemas com o carro e fui acolhido por todo mundo. 
Foi uma surpresa imensa”, disse o futuro magistrado.

 A cearense Dayana Cláudia Tavares Barros de Castro 
é outra profissional que está mudando 
de carreira. Oficiala de Justiça do Poder 
Judiciário estadual, ela atua em Jaguareta-
ma e, como juíza, assumirá as funções na 
Comarca de Alto Santo. “Ainda não caiu a 
ficha. É tudo muito novo. É um sonho para 
mim. Só fiz o concurso de magistratura no 
Ceará e, estar em casa, perto da minha família, é 
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Leituras VI
Vieira no Maranhão: 

Bendita Visão
Edmílson Caminha (*)
Não é fácil escrever ficção sobre personalidades com o vulto de 

Camões, Cervantes, Shakespeare, Napoleão, Einstein: o peso his-
tórico, a importância da obra inibem, e, muitas vezes, bloqueiam o 
processo criativo, a construção da personagem, o desenvolvimento 
do enredo. Louvem-se, pois, a coragem e a determinação de Ronal-
do Costa Fernandes, autor de “Vieira na Ilha do Maranhão” (Rio de 
Janeiro : 7 Letras, 2019), romance admirável, um dos melhores da 
literatura em língua portuguesa, nos últimos tempos. Recria, com 
força humana e grandeza de estilo, os oito anos vividos pelo Padre 
Antônio Vieira no estado do Maranhão e Grão-Pará, entre 1653 
e 1661. Não se trata, porém, de “romance histórico”, acadêmico 
no mau sentido da palavra, mas de história romanceada, com o 
brilho, a competência e o saber de mestres do gênero, como Erico 
Verissimo, Agripa Vasconcelos, Ana Miranda e Josué Montello, 
este conterrâneo maranhense do autor.

A gênese do romance é pitoresca: em Lisboa para uma feira do 
livro, Ronaldo entrevê, entre milhares de títulos, um do angolano 
Pepetela, sobre a presença de Vieira na África (embora não houves-
se o jesuíta posto os pés no continente). Retorna depois à estante e 
não o acha; pergunta a vendedores, vai a livrarias... e nada, notícia 
nenhuma da obra que tinha a certeza de que vira. Esquece-a, mas 
a pergunta volta a provocá-lo: e o livro de Pepetela...? Para ver-se 
livre da quase obsessão, resolve: se o angolano não escreveu sobre 
Vieira na África, ele escreverá sobre o padre no seu Maranhão, pelo 
que lhe somos gratos, tamanha a beleza da história que nos conta.

A partir da excelência da linguagem, com um quê de setecen-
tista, de ressonância barroca, sem a tentação de imitar o estilo da 
época, que levaria o autor a lamentável pastiche. Personagens são 
magistralmente compostos: os inacianos Vieira, Bettendorff e 
Carcavaz; António Porqueiro, prático de adivinhações pelas vís-
ceras dos porcos que lhe davam dinheiro; Olegário, que com eles 
copulava para a geração de monstros, metade gente, metade bicho; 
Bento Maciel, devorado na prisão por um basilisco, animal feroz 
e desconhecido; Mariana, que pariu um rato; a filha do sapateiro, 
Luzia, com um elmo na cabeçorra que não parava de crescer; 
Caga-Osso, holandês que se entregara à antropofagia; Arduíno da 
Babel, pretenso poliglota, construtor de uma torre que o levaria 
a falar com Deus, não sabia em que língua. Criações dignas do 
melhor García Márquez.

A desafiar o romancista, a reconstituição de uma época, quanto 
aos costumes e hábitos das pessoas que nela vivem. Lembro-me 
do que me contou Rachel de Queiroz, a propósito do seu tam-
bém magnífico “Memorial de Maria Moura”. Ao dizer que um 
jagunço caçara no embornal o fósforo para acender o cigarro, 
imediatamente lhe ocorria a dúvida: cangaceiros usavam fósforo 
nas profundezas da caatinga? Também assim Ronaldo Costa Fer-
nandes, obrigado à pesquisa histórica para saber como funcionava 
a máquina de confissão para torturar prisioneiros; que à mesa 
se comia pão de mandioca, não de trigo; que nos prostíbulos se 
tocavam charamelas e flautins.

A par da castidade de Vieira, a quem, lê-se, faltavam os tes-
tículos, um substancioso conteúdo erótico permeia o romance. 
Praticamente todas as mulheres dão-se à infidelidade conjugal, 
ao gozo de cama, à fornicação com desembargadores e almota-
cés, como se coisa mais prazerosa não houvesse a fazer naquele 
fim de mundo. Meninos nascem de dois meses e outros de mães 
engravidadas por um dedo.

Conta José Saramago que, ao atravessar uma rua no Rio de 
Janeiro, viu em uma banca de jornais a manchete “O Evangelho 
segundo Jesus Cristo”, que lhe inspirou um dos seus grandes ro-
mances. Em Lisboa, Ronaldo Costa Fernandes deparou em uma 
feira de livros com obra inexistente do africano Pepetela. Bendita 
visão, que nos possibilita ler “Vieira na Ilha do Maranhão”, ro-
mance que engrandece a ficção brasileira e honra a literatura em 
língua portuguesa.

(*) 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,.

Órgão Especial aprova nomes de desembargadores para 
exercerem cargos de gestores no TJCE

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) aprovou, nesta quinta-feira (09/02), o nome do 
desembargador Francisco Gladyson Pontes como novo 
presidente da Coordenação do Sistema dos Juizados Es-
peciais do Ceará. Já o novo diretor do Fórum das Turmas 
Recursais Professor Dolor Barreira será o juiz Roberto 
Viana Diniz de Freitas, titular da 2ª Turma Recursal Cível 
e Criminal.

As duas indicações para o biênio 2023/2025 foram 
feitas pelo presidente do TJCE, desembargador Abelardo 
Benevides Moraes, e submetidas a referendo do Órgão 
Especial do Tribunal.

O Sistema dos Juizados Especiais do Estado é formado, 
em Fortaleza, por 20 unidades Cíveis, quatro Criminais 
e cinco da Fazenda Pública. Há ainda o Juizado Móvel 
para acidentes de trânsito. No Interior, são 15 unidades 
com competência mista. Os recursos contra as decisões 
são julgados pelas Turmas Recursais, cuja sede é o Fórum 
Dolor Barreira.

Na área penal, julgam crimes e contravenções de menor 
potencial ofensivo, cujas penas são inferiores a dois anos 
de reclusão, com aplicação ou não de multa. São exemplos: 
lesão corporal leve, ameaça, constrangimento ilegal, causar 
perigo de dano por dirigir sem habilitação e comunicação 
falsa de crime.

Na esfera cível, analisam casos de menor complexidade, 
com valor da causa até o limite de 40 salários mínimos. 
Alguns tipos são: despejo para uso próprio, cobrança 
de condomínio e ressarcimento por danos causados em 
acidentes de veículos.

COMISSÕES
O Órgão Especial também referendou as nomeações da 

Presidência do TJCE para as comissões no biênio 2023-
2025. Como integrantes da Comissão Permanente de 
Segurança do Poder Judiciário do Ceará foram designados 
os desembargadores Francisco Mauro Ferreira Liberato 
(presidente), José Evandro Nogueira Lima Filho e José 
Lopes Araújo Filho (membros).

Para a supervisão do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) foi 
nomeada a desembargadora Vanja Fontenele Pontes. O 

Conselho Editorial e de Biblioteca do TJCE terá como 
integrantes os desembargadores Maria Iraneide Moura 
Silva (presidente), Maria de Fátima de Melo Loureiro e 
Sérgio Luiz Arruda Parente (membros).

Para a Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) 
foi designado o desembargador Francisco Darival Beserra 
Primo. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar continua sob a presi-
dência da desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra.

O Núcleo de Cooperação Judiciária será presidido 
pelo desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo. 
Já o Núcleo Socioambiental e a Comissão Gestora do 
Plano de Logística Sustentável terá como integrantes os 
desembargadores Maria Nailde Pinheiro Nogueira (super-
visora), Inácio de Alencar Cortez Neto e Sílvia Soares de 
Sá Nóbrega (membros).

Outras Designações
Outras comissões foram designadas pela Presidência 

do Judiciário, sem a necessidade de serem referendadas 
pelo Órgão Especial. Integram a Comissão da Gestão do 
Memorial do Judiciário os desembargadores Emanuel 
Leite Albuquerque (coordenador), Durval Aires Filho e 
Paulo Aírton Albuquerque Filho (membros).

O Comitê Orçamentário do 2º Grau tem como membros 
os desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite (coor-
denador), Maria Vilauba Fausto Lopes e Everardo Lucena 
Segundo. Para o Comitê Gestor do Programa Novo Tempo, 
a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro assumirá as 
funções de supervisora.

A desembargadora Maria Iracema Martins do Vale 
supervisionará o Grupo Gestor das Tabelas Processuais 
Unificadas e a desembargadora Andréa Mendes Bezerra 
Delfino desempenhará as funções de Coordenadora do 
Órgão Central de Macrogestão e Coordenação de Justiça 
Restaurativa.

O desembargador Carlos Augusto Gomes Correia coor-
denará o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do 
Poder Judiciário do Ceará. Para a Comissão de Políticas 
Judiciárias de Promoção da Igualdade Racial (CPJPIR) 
assumirão os desembargadores André Luiz de Souza Costa 
(presidente) e Benedito Helder Afonso Ibiapina (membro).

Casa do Ceara  solicitou ao GDF ação do DF Legal
segurança maior nas suas proximidades, mas está 

colocando concertina para ampliar a proteção
A  SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL enviou 
oficio  ao sr.JOSÉ SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR 
Presidente Casa do Ceará em Brasília que solicitara maior 
segurança em suas proximidades, assim como ação per-
manente do DF Legal. 

A resposta está assinada pelo Secretário Agaciel da  
Silva Maia.  Trata0se de um circunstanciado relatório 
sobre a problemática dos moradores em situação de rua. 
Mas não ha solução á vista para as constantes violações 
do espaço da Casa.

O presidente da Casa  determinou a construção imediata 
de uma rede de proteção com arames utilizados nessas 
situações , que é chamada de concertina  e emprego de 
telhas galvanizadas colocadas em toda  a parede dos fundos 
da Casa e na seu lado esquerdo para impedir a violação 
do espaço a Casa , ampliara proteção aos idosos que são 
moradores permanentes , aos  servidores e usuários da 

Policlínica contra as importunações dos moradores em 
situação de rua.

`reocupado om a onstante invação da mpradores de 
de rua assuas instalações na Asa Nortea Subsecretaria 
de Assitência Social-SUBSAS, informou via Despacho 
- que à Coordenação de Proteção Social Especial, a qual 
se manifestou que a Gerência de Serviços Especializados 
em Abordagem Social anexou ao processo o Despacho 
(com o seguinte conteúdo: “O Serviço Especializado em 
Abordagem Social (SEAS) atua regularmente na região 
mencionada, por meio de duas equipes que atuam de se-
gundafeira a sexta-feira. No mês de novembro de 2022, fo-
ram atendidas 25 pessoas em situação de rua na localidade, 
incluindo neste número 10 crianças/adolescentes. O grupo 
vive em improvisados, construídos com lonas madeiras e 
outros materiais. As referidas famílias transitam entre os 
espaços da SGAN 908 e SGAN 910, áreas adjacentes ao 
Parque Burle Marx.



acesse o site: www.casadoceara.org.br

Ceara em Brasíliaacesse o site: www.facebook.com/casadoceara14jan/fev/23

Leituras VII
Lamento de um 

Cearense em Brasília
José Wilson Pereira (*)
Depois de excelentes férias em Fortaleza, na 

Avenida Beira Mar, com banhos de mar na Praia do 
Futuro, frequência quase diária nas barracas Crôco 
Beach ou Itaparicá, pequeno passeio em Pacajús e 
em Chorozinho, para matar as saudades e rever o rio 
Choró, de tantas recordações da infância e também, 
para pedir a bênção ao Menino Jesus de Praga, e aí, 
a volta à Brasília. Voltei à rotina brasiliense bem di-
ferente da cearense.

Hoje estava caminhando entre as quadras de Brasí-
lia e pensando na diferença: aí, a Beira Mar com sua 
brisa agradável, vista linda do verde mar, da areia da 
praia, o povo caminhando, correndo, ou pedalando de 
bicicleta. Aqui o asfalto, os apartamentos, caminhando 
sob as árvores, algumas frutíferas, tipo mangueiras, 
abacateiras, jaqueiras, goiabeiras, pitangueiras,  e 
também as árvores típicas do cerrado como sapucaias, 
sibipirunas, ipês e outras. Aí, a alegria, o barulho do 
papo alto tipo: “E aí, macho!”, a música nos rádios dos 
carros ou até nas bicicletas. Aqui o silêncio, quando 
muito o canto dos pássaros. Aí o sol brilhante, já quen-
te, o que permite roupas bem leves. Aqui o sol ainda 
aparecendo tímido, com um pouco de frio exigindo 
abrigo completo. Aí o imenso mar com água agradável 
para um mergulho ou algumas braçadas, aqui a piscina 
com água aquecida para treinamento de natação.

Essas diferenças nos deixam aguardando ansiosos 
as nossas próximas férias para voltar a essa terra 
abençoada!

Mas, vale a pena lembrar que embora Brasília es-
teja a mais de mil quilômetros distante da praia, tem 
o Lago Paranoá, e ainda que não tenha esquina, tem 
as superquadras, as tesourinhas, os Eixo Monumental 
e Eixo Rodoviário, os eixinhos, as Estruturais, tipo 
EPIA, EPTG, EPNB e outras, o Parque da Cidade, a 
Feira do Paraguai, o Setor de Diversões, Setor Comer-
cial, Setor Hoteleiro, Setor de Abastecimento, Setor 
Militar Urbano (com seus dois clubes: sede do Lago e 
sede do Setor Urbano) e tantos outros lugares. Para o 
militar há dois excelentes hospitais, o HFA, Hospital 
das Forças Armadas e o HMAB, Hospital Militar de 
Área de Brasília.

Aqui se respeita a faixa de pedestre e não se buzina. 
O trânsito é bom, apesar de já ter sido melhor. Hoje a 
cidade conta com cerca de dois milhões de veículos 
registrados, para uma população de mais de três mi-
lhões de habitantes, sendo que a área metropolitana 
já conta com mais de quatro milhões e duzentos mil 
habitantes

Há muita facilidade de se resolver problemas buro-
cráticos porque os órgãos públicos estão todos muito 
próximos, no Plano Piloto.

Todos reconhecem que a qualidade de vida do 
morador de Brasília é muito boa, diria mesmo, de alta 
qualidade. Por isso, quem vem morar aqui, adora a 
cidade e não quer mais sair.

É muito bom morar em Brasília, e melhor ainda, é 
ir passar férias, todo ano, no bendito Ceará.

Brasília, 31 de outubro de 2022
(*) José Wilson Pereira

Estudante da EEEP de São Benedito 
consegue nota 1.000 na Redação do Enem 2022

A estudante Letícia Marques de Abreu, da Escola Es-
tadual de Educação Profissional (EEEP) Isaías Gonçalves 
Damasceno, em São Benedito, obteve a nota 1.000 na 
redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2022. O resultado foi divulgado, nesta quinta-feira (9), 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Letícia, que sempre foi aluna da escola pública, diz 
ter estudado de maneira focada para o Enem desde o 9º 
ano do Ensino Fundamental, e já na 
1ª série do Ensino Médio prestou 
o Exame pela primeira vez, tendo 
obtido a nota 900 em Redação na-
quela ocasião. A jovem, de 18 anos, 
pratica a escrita de forma constan-
te, assim como busca aprofundar 
os conhecimentos sobre as regras 
da Língua Portuguesa.

“Sempre batalhei bastante, en-
goli muitos livros para poder 
conseguir chegar onde cheguei. 
Sempre corrigia os erros do tex-
to passado antes de passar para 
o próximo. Estudei muito sobre 
regência, crase, complemento 
nominal, orações coordenadas 
e subordinadas etc. Quando vi 
o resultado, percebi que todo o 
esforço de muitas noites sem dormir valeu a pena, pois 
tinha conseguido alcançar o meu tão sonhado 1.000 na 
redação e, com isso, quem sabe, a aprovação no curso de 
Medicina em uma universidade federal”, ressalta Letícia.

Nas oficinas de Redação realizadas pela escola, a 
estudante manifestou protagonismo desde que entrou na 
unidade de ensino, contando com o apoio dos professores. 
“Gostaria de agradecer à escola em que estudei, pois os 
professores sempre estavam à disposição, independen-
temente do horário. Desde a pandemia, sempre tive um 
grande suporte da escola, o que foi muito importante. O 
incentivo nas horas em que eu estava pra baixo foi fun-
damental para que eu me motivasse e conseguisse seguir 
adiante”, revela.

Assim que acessou a página do Inep na internet, a aluna 
conta, todos da família ficaram “sem acreditar” no feito 
obtido. Filha de pais separados, Letícia mora com a mãe. 

“No início, custamos a acreditar. Recarreguei a página 
várias vezes. Eu, moradora de um município de 20 mil 
habitantes, era uma das pessoas que havia conseguido 
alcançar a nota 1.000 na redação. Meus pais sempre me 
apoiaram nos meus estudos. Estou muito feliz e eles 
também”, comemora.

A respeito do tema da prova, “Desafios para a valo-
rização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, 
Letícia considera o debate em torno do assunto necessá-

rio e oportuno. “O Brasil carece 
muito de reconhecimento a esses 
povos. Tive facilidade para es-
crever sobre, pois a diversidade 
humana faz parte da realidade do 
local onde vivo. Na nossa região 
há várias populações indígenas e 
quilombolas, e na redação eu pude 
falar bastante sobre isso”, destaca.

Participação
O professor de Redação da 

EEEP Isaías Gonçalves Damas-
ceno, Marcos Fontes, acompa-
nhou toda a preparação textual 
de Letícia ao longo do Ensino 
Médio e afirma que a comunidade 
escolar recebe com muita alegria, 
satisfação e sentimento de dever 
cumprido a conquista da estudante 

no Enem.
“A gente se sente muito feliz, muito realizado, muito 

contente pela Letícia. Esse resultado também é uma 
inspiração para os demais estudantes que estão aqui na 
escola e que vão tentar o Enem neste ano e no futuro”, 
declara Marcos.

Segundo o professor, a nota da Letícia também é reflexo 
de uma parceria escolar da coordenação com os demais 
professores, que fizeram parte de todos os projetos de 
preparação dos estudantes com foco no Enem.

“Ao longo do Ensino Médio, eu acompanhei de perto 
as produções textuais da Letícia, porque fui o padrinho de 
redação dela. Ela tinha muito interesse na redação, com 
uma escrita muito consistente, e sempre buscava avançar. 
Como ela se cobrava bastante nesse processo, meu papel 
também era o de deixá-la mais confiante e preparada para 
obter um bom resultado”, esclarece Marcos.

Aumento dos professores anunciado por Camilo terá 
impacto de R$ 1,2 bilhão em municípios do Ceará

Aumento dos professores anunciado por Camilo terá 
impacto de R$ 1,2 bilhão em municípios do Ceará — Foto: 
Freepik

O reajuste de quase 15% no piso salarial dos professo-
res, anunciado na última segunda-feira (16), pelo ministro 
da Educação, Camilo Santana, tem o impacto estimado 
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) em 
R$ 1.230.812.619 nos municípios do Ceará. 

O novo piso, que será atualizado de R$ 3.845,63 para 
R$ 4.420,55, é definido pelo governo federal, mas o pa-
gamento é feito pelas prefeituras e governos estaduais.

Fortaleza e outras quatro cidades da Região Metropoli-
tana e do interior do Estado estão as que terão os maiores 
impactos aos cofres municipais.

• Fortaleza - R$ 74.439.643,04
• Caucaia - R$ 48.332.759,80

• Sobral - R$ 30.901.808,28
• Itapipoca - R$ 24.476.583,20
• Cascavel - R$ 22.178.233,23
Ministro da Educação anuncia reajuste de quase 15% 

no piso salarial dos professores
Para a CNM, o piso do magistério proposto na Lei 

11.738/2008 pode agravar a situação fiscal dos municí-
pios. Com isso, o órgão orientou aos gestores municipais 
a ignorar o aumento.

“Em 2023, a entidade mantém a orientação dada no 
início de 2022 de que os Municípios não estão obrigados 
a dar o reajuste baseado em dispositivo sem validade legal 
e que concedam reajuste aos professores considerando 
a inflação de 2022 e as condições fiscais do Município, 
com igual tratamento dado ao conjunto dos servidores 
municipais”, diz um trecho da nota divulgada pelo órgão.
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Leituras VIII
Com o exército não dói
Marcos Maia Gurgel (*)
 
Como 2º Tenente R/2, do quadro de saúde, 

lotado no Hospital do Exército em Fortaleza, 
cedido ao quartel do 23º Batalhão de Caça-
dores, participei de uma ação cívico-social 
em um pequeno distrito de Caucaia, região 
metropolitana de Fortaleza. 

Consultório de campanha montado, iniciei o 
meu trabalho no começo de uma bela manhã. 
Primeiro paciente, um falante que foi logo 
dizendo: 

“Toda vez que o Exército vem aqui em ex-
traio um dente; todo mundo aqui sabe que eu 
só extraio dente com o Exército, porque com 
o Exército não dói!”. 

Posicionei o saltitante paciente na cadeira 
odontológica (de campanha, sem conforto), e 
comecei a trabalhar. 

De cara fraturei a corroa de um primeiro 
molar inferior, e então ouvi: “É sempre assim. 
Vá em frente Tenente, que eu sou descendente 
de índios e tenho os dentes muito duros”. 

Início de carreira, pouca experiência, corria 
o ano de 1978. Então pensei em me valer do 
Capitão-Chefe, mas não o encontrei... Convo-
quei então um esforçado soldado para me dar 
apoio e comecei o quebra-quebra, com cinzel 
e martelo. 

Dava sempre uma paradinha e, preocupado, 
perguntava: 

– Dói? – e lá vinha a resposta, incontinenti: 
– Como Tenente, se com o Exército não dói? 
Duas horas de luta, consegui o intento, 

mediquei e dispensei o paciente. 
À noite, no acampamento, eu já deitado, eis 

que ouço o índio falante procurando o Tenente 
Gurgel. Pensei: meu Deus, o coitado deve estar 
morrendo de dor... 

Com o coração em sobressalto me dirigi a 
ele e perguntei: 

– Você está com algum problema? Está com 
muita dor? – e lá veio a resposta enfática: 

– Não estou sentindo nada. Eu vim só saber 
do Senhor se posso arrancar o dente vizinho 
amanhã de manhã – e repetiu o velho chavão: 

– Dor que nada, Tenente. Com o Exército 
não dói!

(*) Marcos Maia Gurgel, advogado e odon-
tólogo, cronista e poeta. Membro da ACLJ

Número de mortes aumenta 
e de nascimentos cai em 2021 no país

Cenário regional dos óbitos foi diferente do observado 
em 2020.

O número de óbitos no Brasil cresceu 18% e atingiu 
aproximadamente 1,8 milhão em 2021, no segundo ano 
da pandemia de covid-19. Foram 273 mil mortes a mais 
do que em 2020. Como é o maior número absoluto e a 
maior variação percentual frente ao ano anterior, os dados 
representam novo recorde na série histórica que começou 
em 1974. 

O avanço nos óbitos, em 2021, superou o de 2020 en-
tre os adultos de 40 a 49 anos (35,9%) e de 50 a 59 anos 
(31,3%). Para o grupo de 70 a 79 anos e de 80 anos ou 
mais, no entanto, os números cresceram menos.

Os dados, divulgados hoje (16) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), são de Estatísticas do 
Registro Civil, que trazem também números sobre casa-
mentos e divórcios no país.

Um ano antes, o número de óbitos havia chegado a 
um patamar mais elevado. Em 2020, cerca de 1,5 milhão 
morreram e essa foi a maior variação de toda a série, com 
alta de 14,9% e cerca de 196 mil mortes a mais. Com 
a continuidade da pandemia, o número, em 2021, teve 
aumento superior ao observado no ano anterior. “Compa-
rando-se com 2019, o incremento foi de 469 mil mortes, 
ou seja, 35,6% a mais. Já no período anterior à pandemia, 
de 2010 a 2019, o crescimento médio anual de óbitos era 
de 1,8%”, informou o IBGE.

A elevação, segundo a pesquisa, ocorreu especialmente 
no 1º semestre de 2021. O maior número de óbitos (202,5 
mil) foi no mês de março, sendo 77,8% superior ao re-
gistrado em março de 2020. A partir de julho de 2021, 
notou-se uma tendência de queda e, de setembro em diante, 
o número de óbitos começou a cair em comparação ao 
mesmo mês do ano anterior.

“A implementação de medidas sanitárias e, posterior-
mente, as campanhas de incentivo à vacinação parecem 
ter contribuído para o recuo da pandemia e suas con-
sequências. Há uma clara aderência entre a diminuição 
no número de óbitos e o avanço da vacinação no país”, 
afirmou a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.

Regiões
O cenário regional dos óbitos foi diferente do observado 

em 2020. A Região Sul, que entre 2019 e 2020 foi a menos 
atingida na variação relativa de mortes, avançou 30,6% de 
2020 para 2021 - número maior entre as grandes regiões 
- seguida por Centro-Oeste (24,0%) e Sudeste (19,8%). 
A regiões Norte (12,8%) e Nordeste (7,1%) registraram 
patamares inferiores à média nacional. Em 2020, a maior 
variação relativa de óbitos entre as regiões foi a Norte, 
com aumento de 26,1%.

Nascimentos
A pesquisa indicou queda de 1,6% nos nascimento, 

o que significa menos 43 mil, totalizando cerca de 2,6 
milhões, o menor número de nascimentos da série con-
siderada a partir de 2003, quando houve uma mudança 
metodológica no indicador. De acordo com o IBGE, foi 
o terceiro ano consecutivo de queda. Em 2019, de 3,0% 
e, em 2020, de 4,7%.O mês com maior número de nasci-
mentos continuou sendo março, como havia ocorrido nos 
dois anos anteriores. Foram 239 mil, seguido pelo mês de 
maio com 237,3 mil, enquanto novembro foi o mês com o 
menor número de nascimentos. Foram 205,4 mil.

Regiões
A queda nos registros de nascimento foi superior à 

média nacional nas regiões Sudeste (-4,0%) e Sul (-3,1%), 
e inferior no Centro-Oeste (-1,1%) entre os anos de 2020 

e 2021. Nas regiões Norte e Nordeste houve aumento de 
4,3% e 0,1% no número de registros, respectivamente.

A gerente informou que na análise da idade da mãe, 
na ocasião do parto, em 2000, 2010 e 2021, houve uma 
progressiva mudança na estrutura dos nascimentos no país. 
Enquanto em 2000, mais de 54,0% dos nascimentos eram 
de crianças geradas por mães com 20 a 29 anos. Em 2010, 
esse percentual passou para 53,1%. O número de nascidos 
vivos de mães com 30 a 39 anos passou de 22,0% em 2000 
para 26,1% em 2010. “Em 2021, a participação do grupo 
de mães com 20 a 29 anos de idade caiu para 49,1% dos 
nascimentos, enquanto o de mães com 30 a 39 anos cresceu 
para 33,8%”, concluiu a pesquisa.

Para Klívia Brayner, a pandemia da covid-19 mexeu 
muito com a parte demográfica do país. “Quando a de-
mografia faz seus estudos, desenvolve projeções baseadas 
em um cenário mais ou menos estável. Mas o número de 
nascimentos ficou muito abaixo do que a própria projeção 
do IBGE indica e o número de óbitos, muito acima”, disse.

Casamentos
As estatísticas mostraram ainda que foram registrados 

932,5 mil casamentos em 2021. O número significa ele-
vação de 23,2% na comparação com 2020. Conforme o 
IBGE, mesmo com o aumento, o número anual de casa-
mentos ainda não retornou ao patamar pré-pandemia. Entre 
pessoas do mesmo sexo ocorreram 9.202 casamentos em 
2021, o que equivale a um aumento de 43,0% em relação 
a 2020, quando foram 6.433.

Divórcios
O número de divórcios judiciais concedidos em 1ª 

instância ou por escrituras extrajudiciais atingiu 386,8 
mil. É uma alta de 16,8% em relação a 2020 e o maior 
avanço percentual (45,4%) frente ao ano anterior desde 
2011. Com isso, a taxa geral de divórcios, que inclui o 
número de divórcios para cada mil pessoas de 20 anos 
ou mais, também subiu, saindo de 2,15‰ em 2020 para 
2,49‰ em 2021.

A gerente da pesquisa revelou as barreiras que o IBGE 
vem enfrentado na coleta dessas informações. “Rotinei-
ramente, o IBGE encontra dificuldades para obtenção dos 
dados de divórcios, que são contornadas com o diálogo 
entre as Superintendências Estaduais e a Corregedoria 
Geral da Justiça dos Estados. Com a informatização das 
Comarcas e a suspensão do atendimento presencial na 
pandemia, os problemas aumentaram, com o acesso aos 
sistemas ficando ainda mais difícil”, pontuou.

Klívia lembrou que o IBGE não coleta nome, CPF, 
endereço, ou nada que identifique os envolvidos no pro-
cesso, apenas as informações necessárias para a produção 
da estatística. Mesmo assim, muitas vezes, o agente do 
instituto não consegue autorização para realizar a coleta.

“Com isso, comparações temporais ou a utilização de 
alguns recortes geográficos devem ser realizadas com 
cautela, considerando a possível subenumeração dos dados 
apresentados”, indicou.

Outro aumento significativo do percentual foi notado 
na proporção de divórcios com guarda compartilhada dos 
filhos menores, que saiu de 7,5%, em 2014, para 34,5%, 
em 2021. “Esse aumento está relacionado com a Lei nº 
13.058, de 2014, quando essa modalidade passou a ser 
priorizada ainda que não haja acordo entre os pais quanto 
à guarda dos filhos.”

Edição: Maria Claudia

Por Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência 
Brasil
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A revista inglesa Times Higher Educa-
tion (THE) publica anualmente o Times 
Higher Education University Rankings, 
que é uma avaliação de diversas institui-
ções de ensino superior de vários países 
do mundo. Para o ranking de 2022, foram 
analisadas mais de 1.600 universidades 
de 99 países. 

No total, as instituições de ensino 
são avaliadas em 13 critérios de de-
sempenho, com uma nota para cada 
um. Ao final, é feita uma média, que 
considera pesos diferentes para os cri-
térios analisados, para se chegar a uma 
única nota, a partir da qual o ranking 
é elaborado.

+ 67 instituições brasileiras estão 
entre as melhores universidades da 
América Latina

+ Saiba como funcionam os rankings 
universitários internacionais

Como é elaborado o Times Higher 
Education University Rankings?

O Times Higher Education University 
Rankings de 2022 avaliou mais de 1.600 
instituições de ensino superior de 99 pa-
íses. Para tanto, a metodologia utilizada 
analisou 13 critérios de desempenho, 
agrupados em cinco grandes áreas:

• Ensino: responsável por 30% da 
nota final;

• Pesquisa: responsável por 30% da 
nota final;

• Citação: responsável por 30% da 
nota final;

• Internacionalidade: responsável por 
7,5% da nota final;

• Impacto na Indústria: responsável 
por 2,5% da nota final.

Situação das universidades brasileiras 
no ranking

No total, o Brasil possui 59 univer-
sidades listadas no ranking. Em relação 
ao ano passado, as universidades do país 
caíram de posição. A única exceção foi a 
Universidade de Fortaleza, que saiu da 
posição 1.001+ para a 801-1000.

Além disso, outras 9 universidade 
brasileiras passaram a compor o ranking, 
o que aumentou o número de instituições 
brasileiras na lista. No entanto, quase 
todas as 7 melhores universidades brasi-
leiras caíram uma média de 200 posições 
no ranking, em relação ao ano passado.

A exceção foi a Universidade de São 
Paulo (USP), que continuou na mesma 
colocação do ano anterior. Assim, a USP 
continua sendo a melhor universidade da 
América Latina e uma das 250 melhores 
do mundo, segundo a avaliação.

Veja quais são 10 as universidades 
brasileiras mais bem posicionadas no 
ranking:
Universidade de São Paulo (USP) - 201-
250

Universidade de Campinas (Unicamp) 
- 401-500

Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) - 601-800

Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFGRS) - 601-800

Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) - 601-800

Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) - 801-1000

Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) - 801-1000

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 
- 801-1000

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul- 801-1000

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro - 801-1000

 
9 universidades brasileiras entram 

no ranking:
Como vimos, apesar das universida-

des do país terem perdido posições em 
relação ao ano passado, o país conseguiu 
emplacar outras 9 universidades na lista. 
Veja quais são elas:

1. Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE)

2. Universidade Federal do Tocantins 
(UFT)

3. Universidade Federal do Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVMJ)

4. Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie

5. Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD)

6. Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM)

7. Universidade Nove de Julho (Uni-
nove)

8. Universidade de Passo Fundo 
(UPF)

9. Universidade de Pernambuco

Mais numerosas e pior posicionadas: 
veja a situação das universidades 

brasileiras em ranking da 
Times Higher Education TODO

BRASILEIRO
TEM ESSA

CHAMA
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Dr. Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

Francisco Albery Mariano
O Comendador Dr. Francisco Albery Mariano é 

natural de Santana do Acaraú/CE, filho de Manoel 
Sizefredo Mariano e Maria Guiomar de Vasconce-
los. Possui quatro irmãs: Vilani, Aldeni, Albani e 
Irani. Casou-se com a Prof. Cleuza Luiza Mariano, 
Escritora, Pedagoga e Especialista em Educação, 
musa inspiradora de seus poemas de amor. Dr. 
Albery tem uma filha, Kátia Sheila, e dois netos: 
Jefferson, aluno de Mestrado de Teologia, e Jean 
Alex com 14 anos. Muito jovem chegou ao Pla-
nalto Central para construir e consolidar Brasília, 
como Capital de todos os brasileiros. Concluiu o 
curso clássico do Colégio Liceu de Fortaleza/CE, 
Contabilidade no Colégio Comercial La Salle em 
Brasília, Teologia em Brasília e Direito no CEUB, 
Brasília/DF. Seu Currículo é vasto em Cursos adi-
cionais: Técnicas Comerciais, Industriais e Práticas; 
Formação e Extensão de Comissário de Menores, 
Administração Geral, Treinamento de Instrutores, 
Legislação e Direito Usual. Foi com muito orgu-
lho, aluno da Escola Superior de Magistratura. 
Dr. Albery Mariano exerceu diversas profissões: 
Escrevente datilógrafo, Corretor de Imóveis, 
Comissário de Menores, Contador, Professor do 
SENAC e do Ensino Profissionalizante, Defensor 
Público, Advogado e Assessor Jurídico da Câmara 
dos Deputados. Aposentado como Diretor do TRE/
DF e como Professor da Secretaria do Estado de 
Educação do DF. Como aluno de Letras da Uni-
versidade de Brasília, se apaixonou pela Literatura 

e atualmente, per-
tence a sete Aca-
demias de Letras: 
ALACAN-Caldas 
Novas/GO, ABA-
CH/SP, ABRAS-
CI/SP, ATL/DF, 
ALACH/SP- Bra-
sília, ANADS/SP 
– Brasília e ALA-
CA-AM. É mem-
bro da Associa-
ção Nacional dos 
Escritores - ANE 
e do Dicionário 
dos Escritores de 
Brasília. Cogno-
minado &quot;O Poeta das Rimas Melodiosas&quot; e o 
&quot;Comendador das Letras&quot;, dedica sua Aposen-
tadoria ao prazer de poetizar. Possui publicados Contos, 
Crônicas, Discursos, Artigos, Poesias e os Livros: &quot;A 
arte Datilográfica&quot;, &quot;Mecanografia da Máquina 
de Escrever&quot; e o &quot;Escritório Modelo&quot;, 
premiado com o Mérito Educacional do Magistério do DF, 
&quot;Deixe cair o manto da sua vida&quot;, &quot;Cole-
tâneas e Compêndios&quot; de Reportagens em Jornais e 
Revistas, &quot;Antologia da ATL&quot;, com Exposição 
de 10 livros na II Bienal Brasil do Livro em Brasília/DF, 
&quot;Súmula de Matérias Biográficas&quot; e Outros. 
Na Presidência da ALACAN deixou o legado de 32 Livros 
Culturais de Atividades

Literárias. É destaque e Personalidade de livros Histó-
ricos: “Brasília - 50 anos”, “50 anos da Casa do Ceará em 
Brasília “, Padrinho do livro &quot;Caldas Novas - 100 
anos”, “Goiânia - 80 anos”, “Goiânia 1933- 2016&quot; 
e &quot;Brasil de A a Z&quot;. Principais Homenagens 
recebidas: Título de Comendador com distintivo e uso 
do Barrete na lapela do smoking, Grã Cruz de Pioneiro 
de Brasília, Comenda Dom Pedro I, Colar José Bonifácio 
de Andrada e Silva, Faixa da Ordem Estadista, Comenda 
J.K, Brasão e Espadim Acadêmico, Titulo Honorifico de 
Cidadão Caldas-Novense, Ordem Grã Cruz do Mercosul, 
Comenda Saint Hilaire, Comenda do Mérito Jurídico e 
a Comenda Águia de Haia. Seu Acervo Cultural é digno 
de Elogios, com mais de 100 Honrarias: Placas, Troféus, 
Medalhas, Diplomas, Colares, Certificados, Comendas e 
Faixas. Dinâmico Investidor, bem sucedido no Ramo Imo-
biliário, reside no Lago Sul, em Brasília/DF, com imóveis 
em Caldas Novas/GO e em Patos de Minas/MG (cidade 
natal da família de sua esposa), onde passam Temporadas. 
Teólogo, Assíduo leitor da Santa Bíblia e bom Católico, não 
descuida de uma vida regrada e de Orações. Possui em sua 
mansão um Santuário-lar da Mãe Rainha, onde em versos, 
mostra sua gratidão ao Criador: &quot;Ao bom Deus, 
eu agradeço a vida que Ele me deu. Sou simples, pouco 
mereço, apenas sou um servo Seu&quot;. Favorece aos 
pobres e necessitados com Cestas Básicas, Remédios, Ajuda 
Financeira, Visitas, Conselhos e Orações. Não esquece suas 
origens Nordestinas, sempre ajudando seus Conterrâneos, 
principalmente, como Conselheiro Benemérito da Casa do 
Ceará, em Brasília/DF. É um digno Vencedor que teve uma 
Vida de lutas, Sucessos e Poesias.

Cleuza Luíza Mariano
Cleuza Luiza Mariano nasceu em Lagamar-

-MG, filha de Antônio Rodrigues de Souza e 
Almerinda Luíza dos Reis. Possui quatro irmãos: 
Antônio, Acir, José Maria e Edgar. Cleuza é 
casada com o comendador cearense Dr. Albery 
Mariano, que é também advogado, teólogo, es-
critor e poeta. Albery lhe dedica lindas poesias 
de amor, apaixonado que é pela esposa. O casal 
tem uma filha, Kátia Sheila, e ainda dois netos: 
Jefferson e Jean Alex.

A professora Cleuza Luíza concluiu o curso 
de Normalista na Escola Normal Oficial de 
Patos de Minas e o curso Superior de Pedagogia 
na Universidade de Brasília, com as habilita-
ções Magistério, Administração e Supervisão 
Escolar. Aluna aplicada, Professora, Técnica 
em Assuntos Educacionais, Especialista em 
Educação Pré-escolar, Alfabetização e Diretora 
de Escolas em Brasília-DF. Sempre foi elogia-
da pela excelência de seu trabalho na área da 
Educação.

As atividades que a professora Cleuza realizou 
com muita maestria foram: Alfabetização, Super-
visão Escolar, Encontros Pedagógicos, Conferên-
cia de Educadores, Coordenação Pedagógica do 
Ciclo Básico de Alfabetização, Adequação de 
livros didáticos, Congresso Interamericano de 
Administração, Simpósio de Administração da 
Educação, Professora de Estrutura e funciona-
mento do Ensino, Diretora de Escolas no Distrito 
Federal, Pedagoga da Equipe de Diagnóstico 
de Alunos com dificuldades de aprendizagem 
e outros.

Aposentada 
como Diretora 
de  Escola  da 
Rede  do  DF, 
ocupa seu tem-
po como Aca-
dêmica de cinco 
Academias de 
Letras:  ALA-
CAN - Caldas 
Novas - Goiás, 
A B R A S C I -
-SP. ALACH- 
B r a s í l i a - D F, 
ANADS-SP e 
ALACA-AM. 
A p ro fes so ra 
Cleuza tem os 
seguintes livros 
publicados: “Pe-
ríodo Preparató-
rio para o Pré-Escolar&quot;, &quot;Deixe cair o manto 
da sua vida&quot;, &quot;Nós Mulheres&quot;, &quo-
t;Uso indevido de drogas&quot;, sendo colaboradora do 
Livro &quot;Devaneios&quot; (em fase de conclusão). 
Personalidade de livros históricos: “Brasília 50 anos&-
quot;, &quot;Caldas Novas 100 anos e o “Dicionário de 
Escritores de Brasília-DF”.

Reportagens em Revistas: &quot;Máxima&quot; de 
Patos de Minas, &quot;Performance&quot; de Goiânia-
-GO, &quot;Caldas Net&quot; de Caldas Novas - GO, 
&quot; Melhores do Ano” de Caldas Novas-GO”, &quo-
t;Viaje&quot; de Goiânia-GO. Jornais: &quot;Casa do 
Ceará em Brasília&quot;, &quot;É+Notícias&quot;, 

&quot;CHROMOSS Notícias&quot; de Goiânia e 
Caldas Novas-GO e &quot;Sociedade Patense&quot; 
de Patos de Minas-MG. Participação em eventos, 
concursos literários e doação de peças antigas para o 
Museu do Casarão de Caldas Novas-GO. Participou da 
Cerimônia de Outorga do Diploma de Doutor Honoris 
Causa a Sua Majestade Juan Carlos I, Rei da Espanha, 
em 1983, no Teatro Nacional de Brasília- DF.

Honrarias recebidas: Honra ao Mérito de Pioneira 
de Brasília, Comenda da Ordem Dom Pedro I, O Pa-
triarca da Independência, Tiradentes, Nobres Damas 
de São Paulo, Destaque do Mérito Feminino, Placa 
de Coautora do Hino do Colégio Educador de Caldas 
Novas e vários Troféus, Certificados, Diplomas, Me-
dalhas. Placas, Comendas e Faixas recebidas na área 
da Educação e da Cultura.

Teve o privilégio de conhecer vários países: Para-
guai, Argentina, Portugal, Espanha, Inglaterra, Egito, 
Israel e Palestina. Reside no Lago Azul, em Brasília 
DF. Cercada de muito verde, em Caldas Novas-GO e 
em Patos de Minas, onde também têm residências para 
longas temporadas. Consagrada a Nossa Senhora, tem 
um belo &quot;Santuário-lar&quot; da Mãe Rainha, 
com a Benção Apostólica do Papa João Paulo II. É 
benfeitora de Instituições de Caridade, visitadora de 
enfermos, doadora de cestas básicas e medicamentos. 
Fiel colaboradora da Associação das Mulheres com 
Câncer no DF e Sócia da Casa do Ceará em Brasília.

“Uma vida simples dedicada a Deus, à família, ao 
trabalho, à cultura, sempre amparando os excluídos de 
nossa grande e querida pátria”.

Biografada no livro “Perfis de Vencedores” 8ª edi-
ção e Coautora do livro “Ampla Visão” volume III da 
Jornalista Maluma Marques.



acesse o site: www.casadoceara.org.br

Ceara em Brasíliaacesse o site: www.facebook.com/casadoceara18jan/fev/23

Leituras IX
Uma história de Fé no amanhã

Regina Stella (*)
A névoa da madrugada não se dissipara ainda e subindo morros 

e encostas retardava a chegada da manhã, cobrindo de branco véu 
o bambuzal e o arvoredo. A vontade era de ficar ali, junto à vidra-
ça, quieta, participando da imobilidade da paisagem, em volta, e 
usufruindo da placidez do instante.

Por entre a densa cerração se vislumbrava, apenas, a silhueta 
das arvores perfiladas, hirtas, e na visão friorenta, a impressão era 
de que a velha casa se tornara o único lugar de aconchego, na sala 
a luz acesa, um cobertor jogado na poltrona, um livro entreaberto 
sobre a mesa. Num relance, aquele era um instante impar para ser 
vivido, e esquecido tudo mais no mundo!

Um vulto de mulher, lá fora, por entre o mangueiral, se esguei-
rando, acordou a tranquilidade, e àquela hora, em madrugadora 
atividade! Recomeçava a vida sua ciranda, e ali se evidenciava, 
no vaivém da figura miúda, para lá e para cá, tirando do varal as 
roupas que pendurara na véspera, por certo ainda frias de orvalho, 
mas que a pressa em ganhar tempo não lhe dava vez para esperar.

Decidira, pequenina e tinhosa, naquele vale onde morava, 
muitos quilômetros distante da cidade mais próxima, pleitear uma 
vaga na escola para os filhos pequeninos, e, conseguindo, resolvera 
enfrentar todos os percalços, contanto que as crianças pudessem 
estudar, o “bem de maior valor”, ela dizia, que poderia lhes dar.

Assim, de malas e bagagem se mudava, toda segunda-feira, 
para um pequeno quarto, no vilarejo, alugado a duras penas, para 
os meninos frequentarem a escola, e voltava toda sexta-feira, 
cumprindo árdua peregrinação! Só Deus sabe o que lhe vai custar 
aquela procissão de necessidade, toda semana, indo e vindo, ao 
sol, à chuva, esperando pacientemente o ônibus na beira da estrada 
com toda aquela tralha!

Quem sabe os anseios secretos de uma mãe? Na ilusão de que 
possam os filhos, mais tarde, transformar-se em doutor, em médico, 
em jornalista, diferente da profissão do pai, vaqueiro, de pé no chão 
e analfabeto. Todo sacrifício tem sentido.

Ao vê-la em grande atividade, me dei conta de que por esse 
gigantesco continente, centenas, milhares de cenas iguais estão se 
repetindo, nas choupanas de palha, em casebres de pau-a-pique, no 
Nordeste, no Amazonas, no Centro-Oeste, num desejo insopitável 
de buscar oportunidade e garantir um futuro promissor ao filho 
que nasceu desassistido, despojado, em franca desvalia! E percebi 
a terrível desigualdade que palmilha os caminhos deste rincão, a 
tantos aquinhoando a sorte de bens e favores enquanto a outros, 
malvada, lhes impede um passo à frente.

Lá vão os três, em fila indiana, atravessando a pinguela. Ela 
se equilibrando, com duas sacolas às mãos, e eles, pequeninos, de 
mochila às costas, compenetrados mas sem entender a causa do 
sacrifício, que era bem melhor ficar descalço, na roça, o dia inteiro, 
subir no pé de manga e trepar na goiabeira! Vai ali uma procissão 
de necessidades e de desejos insatisfeitos, um retrato do Brasil, 
carente e abandonado.

Num lapso de tempo, questão de segundos, a visão dantesca 
de milhares de bicicletas me surgiu ao pensamento, cruzando ali, 
o vale, e amontoadas milhões de mochilas e guarda-chuvas, e 
filtros, e carros-fantasmas, e toda a corrupção que campeia por 
esse imenso território.

A impunidade gargalhou aos meus ouvidos, e quase cheguei a 
duvidar da validade daquele sacrifício, imposto às duas crianças, tão 
cheias de confiança e fé, puras de coração. Era um contraste acen-
tuado em demasia, a cena dos três, pobremente vestidos, seguindo 
pela vereda, a caminho da humilde escola, perdida num vilarejo!

Nesse exato instante, desfazendo a bruma, o sol por entre as 
nuvens clareou a paisagem, e esplendoroso se mostrou, dando trans-
parência ao bambuzal, farfalhante, ao verde da densa vegetação, e 
às montanhas que cercam o vale.

Luminoso, um novo dia tinha o seu começo. Uma nova espe-
rança também precisava acender no coração. Desfiz as névoas da 
descrença, e aceitei a luz que de leve se infiltrava...

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

FIEC Tribunal de Justiça e Governo do Estado assinam 
termo de Cooperação para oferta de 300 vagas em cursos 

profissionalizantes para mulheres vítimas de violência doméstica

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (FIEC) Ricardo Cavalcante, participou, hoje 
(16/02), de solenidade, no Fórum Clóvis Beviláqua, em 
Fortaleza, de assinatura do termo de cooperação para 
a oferta de 300 vagas em cursos profissionalizantes e 
educação continuada para mulheres vítimas de violência 
doméstica, atendidas pela Casa da Mulher Brasileira. 
Os cursos serão realizados gratuitamente pelo Sesi e 
Senai Ceará.

O documento também foi assinado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembargador 
Abelardo Benevides; pela Vice-Governadora do Ceará 
e Secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero; pelo 
Superintendente do SESI Ceará e Diretor Regional do 
SENAI Ceará, Paulo André Holanda e pelo Secretário-
-Executivo da Secretaria da Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Paulo 
Guedes, que representou a Secretária Onélia Santana.

Também participaram da cerimônia a Desembar-
gadora Marlúcia Araújo Bezerra, Coordenadora da 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do 
Tribunal de Justiça; a Desembargadora Maria Iracema 
Martins do Vale; a Diretora do Fórum Clovis Bevilaqua, 
Juíza Solange Menezes Holanda; a Titular do Primeiro 
Juizado de Violência Doméstica, Juíza Rosa Mendonça; 
a Promotora de Justiça das Promotorias da Violência 
Doméstica, Ana Cláudia Oliveira Torres; a Vice-Pre-
sidente da OAB Ceará e Presidente da Comissão da 
Mulher da instituição, Christiane Leitão; a Titular da 
Delegacia da Mulher, Eliana Maia e a Assistente Social 
Clarisse de Souza Ribeiro, que representou o Centro 
Estadual de Referência e Apoio à Mulher (CERAM).

Ao abordar o tema da violência doméstica, o Presi-
dente da FIEC, Ricardo Cavalcante, disse que as uni-
dades do SESI Ceará e SENAI Ceará estão de braços 
abertos para dar todo apoio necessário às mulheres 
vítimas de violência doméstica. Enfatizou ainda o papel 
social que o Sistema FIEC pode desempenhar no serviço 
de qualificação profissional. “Nós temos dezenas de 
cursos para oferecer e, assim, podemos transformar a 
vida de cada uma delas, tornando-as empreendedoras 
ou a conseguir um emprego justo. Essa é a nossa mis-
são. Na hora que a gente consegue proporcionar esse 
empoderamento, as mulheres vão, automaticamente, 
começando a se libertar desses problemas que estão 
acontecendo com elas”, declarou, colocando a FIEC 
à disposição para atender outras mulheres do projeto.

Em continuidade, Ricardo Cavalcante disse que a 
Federação pode contribuir na empregabilidade dessas 
mulheres. “Hoje nós temos um grande banco de dados, 

onde as empresas nos procuram e isso pode trazer opor-
tunidade de emprego no mercado de trabalho”.

Segundo o Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará, Desembargador Abelardo Benevi-
des, esse trabalho vai continuar sendo feito de forma 
conjunta. Ao lembrar seu discurso de posse, no dia 31 
de janeiro, o magistrado disse que essa é uma pauta 
atual da sociedade. “Nós estamos dispostos a ajudar 
os outros órgãos a enfrentar esse problema. Portanto, 
nós vamos nos inserir nessas políticas. O Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará não tem se omitido, visto 
que essas práticas começaram, em 2015, na gestão da 
Desembargadora Iracema Martins do Vale e, desde 
então, estamos nos aprimorando e, como não há obra 
acabada e nada perfeito, nós queremos melhorar ainda 
mais”, disse.

Ainda sobre o tema, a Vice-Governadora do Ceará 
e Secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero, 
lembrou que uma das frentes de combate à violência 
contra a mulher foi a aprovação, no ano passado, pelo 
então Deputado Estadual e, hoje, Governador do Estado, 
Elmano de Freitas e pela então Deputada Estadual e 
hoje Senadora Augusta Brito, de uma lei, na Assembleia 
Legislativa. A norma determina um percentual de con-
tratação dentro do Governo do Estado para mulheres 
que sofreram algum tipo de violência doméstica.

“Nós vamos levar essa informação para represen-
tantes dos órgãos do Estado nesse trabalho de combate 
à violência contra a mulher. A gente sabe que para 
quebrar o ciclo de violência é muito importante que 
nós tenhamos o setor de autonomia econômica fortale-
cido. Essa também será uma das nossas prioridades e 
a gente agradece a parceria com o Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, FIEC e dos demais parceiros que 
estão fazendo esse papel de nos ajudar na ascensão da 
mulher no mercado de trabalho para essa autonomia 
econômica”, disse a Vice-Governadora.

Segundo o termo de cooperação, as trezentas mulhe-
res serão beneficiadas pelos serviços de educação ofe-
recidos pelo SESI Ceará e qualificação profissional do 
SENAI Ceará. “Nós estamos acolhendo essas mulheres 
vítimas de violência e, portanto, vulneráveis para que a 
gente possa encaminhá-las ao mercado de trabalho ou 
ensiná-las a empreender. É uma ação louvável da Casa 
da Mulher Brasileira, por meio do Tribunal de Justiça 
e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, por 
meio do SESI Ceará e SENAI Ceará, ao atuar forte-
mente para minimizar esses problemas sociais”, disse 
o Superintendente do SESI Ceará e Diretor Regional 
do SENAI Ceará, Paulo André Holanda.
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Leituras X
Humor Negro 

e Branco Humor 
Fomos Reclassificados
1- Menor de idade -0 a 17 anos
2- Jovens – 18 a 65 anos
3- Meia Idade- 66 a 79 anos
4- Idoso – 80 a 99 anos
5- Idoso de Longa Vida – Maiores de 100 anos.

“Como é bom passar dos 50 e perceber que seu corpo 
ainda e desejado

(Obrigado Pernilongo)
Acho que minhas roupas de sair estão morrendo de 

saudades de mim...
Hoje coloquei uma e ela me apertou tanto... Só pode ser 

saudades!!!
Vai chegando a idade e nos transformamos no time 

da Sérvia:
Artric, Bursic Tendinic, Labirintic, Cistic, Gastric.
Na cama não tenho limites – Esta noite cai duas vezes.
Indícios da velhice: Quero sandália confortável, evito 

lugar cheio, prefiro tempo nublado, sair só se tiver lugar 
p sentar.

Vantagem do idoso – Com a idade adquirida ficamos 
mais hábeis, conseguimos rir, tossir, espirrar e mijar, tudo 
ao mesmo tempo.

Envelhecer é uma merda! Quando você acha que já sabe 
tudo, aí começa a esquecer.

Antigamente meu creme de corpo chamava-se nivea, 
hoje chama-se Cataflam Gel.

Os Idosos
“Nascemos nos anos 40-50-60-.”
“Crescemos nos anos 50-60-70.”
“Estudamos nos anos 60-70-80.”
“Estávamos namorando nos anos 70-80-90”
“Aventuramo-nos nos anos 80-90”
“Nos estabilizamos nos anos 2000”
“Ficamos mais sábios na década de 2010”
“E seguimos firmes em 2020”
Acontece que vivemos OITO décadas diferentes...
DOIS séculos diferentes...
DOIS milênios diferentes...

“Passamos do telefone com operadora para chamada 
de longa distancia para as vídeo chamadas para qualquer 
lugar do mundo, passamos dos slides para o YouTube, das 
cartas manuscritas para e-mail e WatsApp”

“Desde partidas ao vivo no rádio até a TV em preto e 
branco e depois para a TV HD.”

“Fomos ao Videoclube e agora vemos Netflix.”
“Conhecemos os primeiros computadores, cartões perfu-

rados, disquetes e agora temos gigabytes e celular ou Ipad”.
Usamos shorts durante toda a infância e depois calças 

compridas, oxfords, bermudas, etc.
“Evitamos paralisia infantil, meningite, gripe H1N1 e 

agora a COVID 19”.
Andamos de patins, triciclos, inventamos carros, bici-

cletas, ciclomotores, carros a gasolina ou diesel e agora 
andamos em híbridos ou 100% elétricos.”

“Sim, passamos por muita coisa, mas que vda maravi-
lhosa tivemos!”

Eles poderiam nos descrever como “exennials”; pessoas 
que nasceram naquele mundo dos anos 50, que tiveram 
uma infância analógica e uma idade adulta digital.

“Somos uma espécie de Yaheseem-it-all.”
Nossa geração literalmente viveu e testemunhou ais que 

qualquer outra em todas as dimensões da vida.
È a nossa geração que ‘literalmente se adaptou à 

“MUDANÇA”.
O tempo não para.
Uma salva de palmaas a todos os integrantes de uma 

geração muito especial, que ser´ÚNICA.

 

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, filha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 
Bloco B Lojas 03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852 

Forneria Parole – Maitre Antônio Carlos de Souza (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 

Culinária
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A senadora da Ceará que caiu no Senado de Graça.
Augusta Britro vai compor 

com o senadores Eduardo 
Girãoi e Cid GomES A rese-
pesentação do Ceará no Se-
nado Federal, como primeira 
suplente do ministro Camiolo 
Santana, tem experiência par-
lamentar, póis foi deputada 
estadual r por dois mandatos 
foi prefeita De Graça, muni-
cípio a xxx de \fortaleza, E 
enfernmeira e advogada 

Com a licença solicitada por 
Camilo deve ser para assumir 
o MEC, ela não precisa ter 
prazo para terminar, como de-
termina o Regimento Interno 
do Senado. Assim, Augusta 
Brito irá assumir o exercício 
do mandato por tempo inde-
terminado, enquanto o petista 
permanecer como ministro.

Primeira suplente de Camilo, Augusta Brito (PT) 
era a principal cotada para assumir a vaga no Sena-
do – já que é a primeira na fila de espera em caso de 
licença e tem experiência no Parlamento. O nome de 

Janaína Farias (PT), segunda suplente, chegou a ser 
ventilado, mas não foi confirmado.

Na segunda-feira (2), Camilo exaltou Augusta du-
rante seu discurso de posse no MEC.

“Cumprimento ela que ocu-
pará o cargo de senadora da 
República, minha amiga Au-
gusta Brito”, destacou.

Trajetória
Natural de Fortaleza, Au-

gusta Brito tem 46 anos e 
é formada em Enfermagem 
e em Direito. Apesar de ter 
nascido na Capital, ela tem a 
cidade de Graça como seu re-
duto eleitoral. Lá, ela foi eleita 
prefeita durante dois mandatos 
(2005-2012).

Com o fim do seu mandato, 
assumiu a secretaria de Edu-
cação de São Benedito, cargo 
que ocupou até 2014 – quando 
se desvinculou para concorrer 
à deputada estadual. Naquele 
ano, inclusive, foi eleita para 
uma vaga na Assembleia, sen-

do reeleita em 2018.
Em sua trajetória, foi filiada ao PPS, PCdoB e, 

agora, PT.
No pleito de 2022 foi eleita como a primeira suplen-

te de senador na chapa de Camilo Santana. 


