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Casa do Ceará recebe doações para manter suas atividades
assistenciais diante da Pandemia. Leia mais na pág. 07

Colaboradores do curso corte e costura: Jucélio Gomes,
Karen Rodrigues, Professora Terezinha Espíndola.

Doação de kits de agasalho da Secretaria de
Desenvolvimento Social do DF para a Pousada dos Idosos.

Compras para a pousada de idosos feitas com o cartão alelo.
Idosos: Zilma Lovorato, Orlando do Prado e Antônia Gomes.

Doação de material de limpeza, realizada pelo GDF.

Casa do Ceará encaminha novo plano de ação para a Secretaria de Desenvolvimento
Social do DF solicitando suplementação emergencial para ações de combate
ao COVID-19 para atendimento de idosos na Pousada. Leia mais na pág. 20
Diretoria da Casa do Ceará se reúne por vídeo conferência e mostra
Leia nesta edição
o que faz para salvar a Casa na Pandemia. Leia mais na pág. 04
Idosos acolhidos na Casa do Ceará recebem agasalhos da
Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. Leia mais na pág. 07
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Lacerda Júnior, Juliana Pimentel,
Antônia Guimarães e Vicente Magalhães.

Idosos moradores da Casa do Ceará: Orlando Prado,
Horácio de Aguiar Zilma Lovarato e Mário Carvalho.

No último dia 10 de junho a Subchefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, Juliana Pimentel, esteve na Casa
do Ceará para entregar 16 kits de agasalhos para os idosos acolhidos na instituição. Participaram da entrega dos kits, o presidente da
Casa José Sampaio de Lacerda Júnior, o diretor administrativo-ﬁnanceiro Vicente Magalhães e a superintendente Antônia Guimarães.

As fotos são de dois momentos. Um, a presença de Evaldo Gouvea
no show de 45 anos da Casa do Ceará, em outro de 2008,com város
amigos liderados por Fernando Cesar. Outro, Evaldo Gouvea e
sra. com Estênio Campelo e Sra., numa festa em Fortaleza

Registro da apresentação de Evaldo Gouvea na festa dos 40 anos da Casa do Ceará, em 2013.
quando Fernando César Mesquita, fundador da Casa, era o presidente

Estenio e Evaldo Gouvea

Estenio e Evaldo Gouvea
cantando em dueto

Os casais: Estenio e Ana Cristina, Liduina e Evaldo Gouvea

Cantor e compositor Evaldo Gouveia morre de Covid-19 no Ceará. Leia mais na pág. 06

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Edi t o r i a l

A pandemia mudou a face do planeta.
Um novo mundo está surgindo.
E por consequência um novo Brasil.
Temos 220 milhões de habitantes.
Apenas 100 milhões estão na População Economicamente ativa, com algum trabalho e renda.
Há 40,0 milhões na informalidade.
Há 12 milhões de desocupados
Há 5,0 milhões de desalentados ou invisíveis.
Há 13,5 milhões no Bolsa Família
Há 5 milhões na LOAS.
Só de idosos em situação de rua, 1 milhão,
sem teto e sem nada.
O problema social que está atingindo o Brasil
está alcançando todos os países do mundo,
A quantidade dos miseráveis vai aumentar .
Nem vai haver comida pra todo mundo.
É um quadro desafiador para governos,
desgovernos, democratas, totalitários, de todo
o planeta.
Como vão resolver? Não sabe.
Levantando bandeiras pornográﬁcas, bandeiras
totalitárias, bandeiras igualitárias sem recursos para
isso, direitos de minorias que querem impor políticas
que os beneﬁciem prejudicando a maioria?
Com enfrentar direitos básicos, de água, ar, esgotamento sanitário, habitação, transportes, educação,
vacinas?
É uma nova “pandemia” que vem por aí e que não
resolverá na porrada. Na confusão morre gente.
Está difícil imaginar uma solução diante do caos
pós COVID 19.
Tem muita gente e pouco pão.
Quem tiver solução que venha à Casa do Ceará
para que possamos revelar ao mundo...
Inácio de Almeida (Baturité), diretor Responsável.

Expediente
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Espaço Luciano Barreira

Consequências do Corona Virus

1. Estados Unidos deixou de ser o país líder mundial.
2. China ganhou a 3a guerra Mundial sem disparar um
míssil e ninguém deu conta.
3. Vladímir Putin é um visionário.
4. A prevenção salva mais vidas que actuar no último
momento.
5. Os proﬁssionais de saúde valem mais que um
futebolista.
6. Os europeus não são tão educados e cultos como
aparentam.
7. Não estamos enganados quando pedimos mais hospitais
e menos guerra.
8. As crianças ocupam um lugar privilegiado na natureza.
9. O petróleo não vale nada numa sociedade sem consumo.
10. A morte não distingue raça, cor, nem estatus social.
11. O ser humano é oportunista e desprezável não importa
a sua posição socioeconómico ao subir os preços.
12. O papel higiénico é mais importante que a comida.
13. As redes sócias nos aproxima, mas também é o meio
de cria pânico.
14. Agora sabemos como sentem os animais nos
zoológicos.
15. As crianças de hoje já não sabem brincar sem internet
ou tv.
16. Há quem ganha milhões e não servem a humanidade.
Não idólatra.
17. Um engenheiro informático é importante, já sabe onde
caiu a internet.
18. Os trabalhadores da área de saúde estão sozinhos,
abandonados e esquecidos. Mesmo assim, nunca desistem.
19. Agora as crianças estão sendo educadas como livres
pensadores por seus pais.
20. As ajudas favorecem os ricos.

21. Nenhum pastor salvou doentes com coronavirus.
22. Começamos apreciar o grande gesto de conﬁança que
signiﬁca dar um aperto de mãos.
23. Os humanos são os verdadeiros vírus do planeta.
24. O planeta se regenera rápidamente sem humanos.
25. Não estamos preparandos para uma pandemia
26. Os politicos se aproveitam para puxar o tapete do rival.
27. Deve se investir mais na saude em vez de festivais.

O mordomo abusado

Um casal muito rico que mora em uma mansão com diversos
empregados. Dentre eles está o Gaudêncio, que trabalha para a
família há muitos anos. Em uma noite da sábado, o casal estava se
preparando para ir à uma festa, e então a esposa diz ao mordomo :
- Gaudêncio, vamos a essa festa hoje e provavelmente
chegaremos muito tarde. Portanto você pode tirar o resto do
sábado e todo domingo de folga.
- Sim, madame.
E então o casal foi para festa. Chegando lá, após algumas
horas, a esposa não estava se divertindo, e disse ao marido:
- Querido, não estou gostando desta festa. Vou para casa mais
cedo, de táxi.
Chegando em casa, ela encontrou o Gaudêncio sozinho na
sala de jantar. Ela o chamou até o quarto e ordenou a ele:
- Gaudêncio, eu quero que você tire meu vestido.
Com as mãos tremendo, ele tirou e colocou o vestido
cuidadosamente sobre a cadeira.
- Agora, Gaudêncio, eu quero que você tire meu sutiã e minha
calcinha.
Com o olhar cabisbaixo e suando frio, o mordomo obedeceu.
Ambos respiravam profundamente, a tensão entre os dois
aumentava cada vez mais.
Foi então que ela olhou com severidade a ele e disse :
- Gaudêncio, se eu pegar você mais uma vez usando minhas
roupas você está despedido!! Entendeu ??

Conversando com o Leitor
# Recebemos de Azevedo:
Obrigado pela publicação do meu artigo sobre
Antônio Sales. Envio-lhe outro agora, mas você pode
publicá-lo quando houver oportunidade.
Abraços do conterrâneo.
Sânzio de Azevedo.
# Por problemas da pandemia, pedimos desculpas aos
nossos leitores por termos enviado dois jornais de meses
diferentes, na última remessa do jornal. As diﬁculdades
tem sido grandes.
# Chegamos ao mês de julho com 435.377 acessos
acumulados no nosso Portal, o que é um numero expressivo, se bem que todos os portais estejam em declínio na
Web, hoje ainda por conta do Instagram, do Facebook
e do Twitter.
# De qualquer forma, o nosso portal informa aos cearenses que estão fora do Ceará e queiram se informar
sobre o que se passa na terrinha.
# Em junho, fomos visitados por nacionais dos
Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argentina,
Espanha, Reio Unido Itália, Senegal e Turquia.
# Em junho, tivemos 1.975 usuários, 1.875 usuários
novos e 2.347 sessões.
#Ainda em junho fomos visitados por brasileiros de
Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Novo Gama, Val-

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

paraíso de Goiás, Águas Lindas, São Paulo, Planaltina,
Manaus, Rio de Janeiro, Luziânia, Cidade Ocidental,
Santo Antônio do Descoberto, Crateús, Juazeiro do
Norte, Campo Grande, Curitiba, Quixadá, Recife, Crato,
Salvador, Linhares, São Luis, Belém e Niterói.
# A diretoria da Casa do Ceará aderiu ao novo normal
realizando reuniões por vídeo conferencia.
# Agradecemos a Tarcísio Viriato, Francisco Ivo,
Ayrton Rocha, Narcélio Limaverde, Wilson Ibiapina
as notas enviadas.
# O nosso site Brasília 50 anos de Ceará chegou a
156.694 acessos ao ﬁnal de junho. Muito bom.
# O nosso site 50 anos da Casa do Ceará chegou aos
31.578 acessos.
# Os dois sites contem biograﬁas de 300 cearenses,
pioneiros de Brasília ou que aqui chegaram e se estabeleceram com suas famílias. É a memoria viva do Ceará
em Brasília.
# A Casa do Ceará teve que se reinventar com a
pandemia, já que aqui abrigamos idosos que precisaram
de exames e testes permanentemente e de uma atenção
toda especial. Nossos principais serviços foram paralisados, perdemos receitas substanciais. Somente agora
estamos retomando algumas atividades essenciais, na
Odontoclínica, Policlínica e Bazar.

Ceará em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

Brasília: Luzes que se apagam.
Restaurantes famosos fecharam suas portas. Vejam:
Churrascaria Fogo
de Chão
Piantela
Dudu Camargo
China, tradicional
Oliver
Le Jardin
Fritz
Bier Fass

Agressão à Cultura do Ceará
A remoção de uma estátua do prédio do Banco do
Brasil, no Centro de Fortaleza, durante uma reforma,
gerou reclamações nas redes sociais. Desde 29, ela
não foi mais vista no local e o caso foi relatado pelo
cantor, compositor e produtor musical, Calé Alencar,
em uma publicação em rede social, que repercutiu
entre os internautas. Segundo ele, a obra foi destruída.
A escultura, intitulada “Mulher Rendeira”, de autoria do pernambucano Corbiniano Lins, ﬁcava na área
externa da agência, no cruzamento da rua Barão do
Rio Branco com a avenida Duque de Caxias e podia
ser observada por quem passava.
Corbiniano também é autor da escultura de Martim
Soares Moreno e Iracema, no Mucuripe. O escultor faleceu em 2018, no Recife, vítima de um infarto. (Foto:
reprodução/GoogleMaps) #denúncia #corbinianolins
#fortaleza #bancodobrasil #metro #diáriodonordeste #dn

Valdetário de Andrade Monteiro
O advogado cearense Valdetário Andrade Monteiro. De
Arneiroz/CE que foi
presidente da OAB/
CE e foi membro do
Conselho Nacional
de Justiça,em Brasília, deixou a cheﬁa do
Gabinete Civil do governador Ibaneis Rocha, onde
passou mais de um mês “colaborando com um grande
amigo em um momento difícil da pandemia”
Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR, 1996); especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP, 2002); mestrando pela Universidade
do Porto.[3]
Foi conselheiro federal da OAB, representante
institucional OAB no CNJ.[3]
Presidente da OAB Ceará por dois mandatos (mandato 2010/2012 - mandato 2013/2014
Valdetario Monteiro, no Gabinete Civil, a exemplo
do governador Ibaneis Rocha, dispensou atenção à
Casa do Ceará.

Fiocruz no Ceará
A Fiocruz começou a produzir, em seu laboratório
instalado no Centro Industrial de Saúde do Eusébio,
30 mil testes para a Covid-19, segundo, o Dr. Odorico
Monteiro, pesquisador da Fundação. Isto foi possível
graças à doação que fez o Banco Itaú à Fiocruz para
a instalação de duas centrais analíticas – uma em
instalação no Rio de Janeiro, outra aqui no Ceará. A
O vexame do Centrão
Alexandre Borges Cabral (foto), de 58 anos foi o Central Analítica do Eusébio produzirá, diariamente,
prmeiro presidente do o Banco do Nordeste do Brasil 10 mil testes PCR (que colhe amostras da mucosa
(BNB) a ﬁcar menos de 24 horas no cargo.. Alexandre nasal da pessoa) e 20 mil testes sorológicos (exame
Cabral é funcionário de carreira do BNB, mas que já foi feito através de amostra de sangue por método autopresidente da Casa da Moeda (2016-2019). Foi também matizado de quimioluminescência).
gerente, superintendente e assessor executivo da PresiMuseu do Sertão 1
dência do BNB, além de coordenador da Secretaria de
A Brinquedoteca Sertaneja Susana Goretti, será
Turismo do Ceará entre 2004-2007. Ele ﬁcará no lugar
inaugurada no Museu do Sertão, por ocasião da
de Romildo Carneiro Rolim.
O Estadão informa que a indicação de Alexandre realização da XVII Jornada Cultural. A Patronesse
Cabral foi do deputado federal cearense Júnior Mano- desta coleção de brinquedos é a professora, advo-PL (foto) e que mudarão ainda na diretoria do BNB as gada, pedagoga e historiadora Susana Goretti Lima.
direções de Administração e Planejamento, saindo junto
Museu do Sertão 2
com Romildo Rolim, os diretores Cláudio Freira (AdmiA Pinacoteca Melquíades Pinto Paiva será inaugunistração) e Perpétuo Cajazeiras (Planejamento). É dado
como certo para diretor administrativo, Haroldo Lima. rada por ocasião da XVII Jornada Cultural do Museu
do Sertão. O Patrono é o grande professor e cientista
O tombo foi grande.
da UFC, amante das ciências e das artes, Melquíades
Pinto Paiva.
Novo bispo cearense
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo
Museu do Sertão 3
pastorale della Diocesi di Goiás (Brasile) presentata
A Cordelteca Gutemberg Andrade leva o nome
da S.E. Mons. Eugène Lambert Adrian Rixen.
Il Papa ha nominato Vescovo della Diocesi di Goi- do destacado poeta cordelista, advogado, militar
ás (Brasile) il Rev.do Jeová Elias Ferreira, del clero e pedagogo cearense, Gutemberg Liberato de
dell’Arcidiocesi di Brasília, ﬁnora Vicario Generale e Andrade.
Parroco di Nossa Senhora de Nazaré a Planaltina-DF.

Ceará em Brasília

Novo cearense na Corte
O almirante Flávio Augusto Viana
Rocha, de Fortaleza/
CE, é o poderoso Secretario Especial de
Assuntos Estratégicos da Presidência
da República e vem
se ﬁrmando no posto. Com uma vasta equipe da qual faz parte o sr.
Felipe Martins que era o Assessor de Assuntos
Internacionais do capitão.
Forma no grupo dos militares de 1a linha que
aconselham o capitão a governar. Não é visto com
bons olhos por bolsonaristas e olavistas.
Museu do Sertão 4
A Videoteca do Cangaço Aderbal Nogueira vai
começar a funcionar por ocasião da realização da
XVIII Jornada Cultural do Museu do Sertão. O nome
do pesquisador do cangaço e cineasta cearense, Aderbal Simões Nogueira foi escolhido para nominar esta
coleção, por ser ele um dos mais renomados cineastas
brasileiros e um dos estudiosos do tema Cangaço mais
respeitados do Nordeste.
Anibal Gomes
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF), em sessão por videoconferência concluiu o
julgamento da Ação Penal (AP) 1002 e condenou o ex-deputado federal Aníbal Gomes (PMDB-CE) à pena de
13 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes de corrução passiva e
lavagem de dinheiro. O engenheiro Luiz Carlos Batista
Sá, réu na mesma ação, foi condenado a 6 anos, 11 meses
e 10 dias de reclusão por lavagem de dinheiro, e os dois,
de forma solidária, deverão pagar mais de R$ 6 milhões
a título de danos morais coletivos.
Deixaram saudades
O desembargador Suenon Mota e o prof. Francisco Jácome Gurgel, de Acopiara, deixaram
saudades entre familiares e amigos da Adsum,
a entidade dos ex seminaristas do Seminário do
Crato. Três ex seminaristas de Acopiara,Celso Albuquerque de Macedo, Francisco Gurgel Holanda
e Francisco Lincoln da Silva, estudaram no Crato.
Como Suenon.
Circula nas redes
Decotelli caiu antes da posse, Feder caiu antes da
nomeação. Possivelmente muitos de nós já fomos
ministros da Educação assintomáticos e nem ﬁcamos
sabendo.
Novo livro
Antônio Carlos Aguiar lançando novo livro: ACEITE OU MUDE; O lançamento foi em grande estilo,
na pandemia, com live no Youtube. O fundador da
AQQB de Brasília tem um estilo peculiar.

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

3

Junho/Julho/20

acesse o site: www.casadoceara.org.br

No dia dois do mês de junho a
O presidente informou que a
diretoria executiva da Casa do Ceará primeira–dama estava na Casa do
se reuniu, por videoconferência, para Ceará acompanhada do presidente
tratar da seguinte pauta:
da Fundação Banco do Brasil Pepe
I) Campanha de arrecadação para e da esposa do presidente do Banco
enfrentamento a pandemia do CO- do Brasil Regina, para entregar um
VID-19;
cartão alimentação para aquisição
II) Teste para detecção da CO- de produtos de limpeza e alimentos
VID-19 realizado em 14/05 pela Se- para os idosos. Michelle Bolsonaro
cretaria de Saúde do DF;
recebeu das mãos do presidente da
III) Visita da primeira-dama Michel- Casa um pedido para acompanhale Bolsonaro no dia 14/05;
mento da renovação do CEBAS
IV) Pedido ao Governador Ibaneis junto ao Ministério da Cidadania.
Rocha para ampliação da meta para A Sra. Michelle se comprometeu
atendimento a idosos, oriunda da parce- a veriﬁcar o andamento e ajudar
ria ﬁrmada com
no que for
a Secretaria de
necessário.
DesenvolviNo dia da
mento Social;
visita foV) Redução
ram tomade carga horádas todas as
ria e suspensão
precauções
de contratos de
para evitar
trabalho;
contato enRegistro fotográﬁco da reunião
VI) Assuntos
tre as pessogerais.
as e o presidente da Casa convidou
VII) Iniciando a reunião, o presi- a senhora Michelle para uma nova
dente José Sampaio de Lacerda Júnior visita à Instituição após a pandeagradeceu a participação de todos mia, para um café com a diretoria;
e lembrou que embora o país esteja
Foi comunicado a todos que
passando por um momento delicado de- o presidente da Casa solicitou ao
vido a pandemia do novo coronavírus, GDF a ampliação da meta pactuada
a entidade está se mantendo e teve que por meio do termo de colaboração
fazer algumas adaptações para manter nº 06/2018, de 7 para 22 idosos,
suas atividades e justiﬁcou a ausência incluindo os idosos já acolhidos
do diretor João Bosco Serra e Gurgel. pela Casa. O assunto já foi aprovaO Presidente comunicou a diretoria do pela Secretaria, necessitando de
que a Casa do Ceará está realizando orçamento para ampliação;
uma campanha de arrecadação para a
Para enfrentamento da pandepousada dos idosos e até o momento mia foi reduzida a carga horária e
já arrecadou R$ 11.066,00, além de realizada a suspensão de contratos
produtos de higiene, EPIs e alimentos. de trabalho. A Casa do Ceará
Lacerda Júnior aproveitou para agrade- suspendeu o contrato de quatorze
cer todos os diretores pela colaboração colaboradores por sessenta dias
e destacou a valiosa doação de R$ e reduziu em 25% o contrato de
2.000,00 do vice-presidente Estênio trabalho de onze colaboradores.
Campelo.
Realizou uma demissão;
Foi informado pela superintenFoi informado que a Casa do
dente Antônia que a Secretaria de Ceará solicitou a prorrogação do
Saúde do DF realizou, no dia 14/05, prazo para pagamento do FGTS
testes nos idosos da entidade para dos meses de março, abril e maio.
detecção da COVID-19, dois idosos
A policlínica teve uma queda
testaram positivo, como a equipe da em média de 80% na arrecadação.
Secretaria pediu apenas o isolamento A Odontoclínica teve um queda em
dos idosos e não deixou o resultado média de 50% e no momento está
do exame, a Casa do Ceará solicitou tendo uma melhora na arrecadação.
ao Laboratório Sabin novos exames
Os Cursos estão suspensos desdos idosos isolados, recebendo o de meados de março 2020.
resultado em 19/05/2020, ambos
O aluguel do Crossﬁt foi redunegativos. Em 26/05 foram realiza- zido de 12.495,00 para 4.500,00,
dos novos exames de sorologia pelo enquanto as atividades de academia
Sabin para detectar se os idosos em estiverem suspensas.
questão teriam tido contato com a
Foi rescindido o contrato de
doença e os dois exames, mais uma locação da empresa SIA Compuvez, deram negativos.
tadores.
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Marcas clássicas,
desconto incrível.
USE O QRCODE ACESSE O CATÁLOGO
E VEJA OS PRODUTOS COM DESCONTO.
Aproveite a ENTREGA RÁPIDA
em até 6h* na sua casa
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acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

Ceará em Brasília

* C O N S U LT E R EG U L A M E N TO N O S I T E

Diretoria da Casa do Ceará se reúne por
vídeo conferência e mostra o que faz
para salvar a Casa na Pandemia

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

M. Dias Branco doa 413.33 toneladas de
alimentos para Mesa Brasil de 6 estados
A doação equivale a R$ 1,2 milhão e
foi destinada a bancos de alimentos no
Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo
A M. Dias Branco, através da campanha #vocedoaagentedoa, de incentivo
à doação de sangue a hemocentros do
País, destinou R$ 1,2
milhão em alimentos
para instituições carentes dos estados de
Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e
São Paulo. Ao todo, foram arrecadadas 7.867
bolsas de sangue e 413,33 toneladas de
produtos das marcas Adria, Fortaleza,
Isabela, Piraquê e Vitarella.
A campanha funciona da seguinte
forma: a cada bolsa de sangue coletada
em um dos postos de coleta ao ar livre,
cada marca, em seu respectivo estado de
atuação, doa 500 produtos alimentícios
que serão distribuídos por meio do Mesa
Brasil. A partir daí, o Serviço Social do
Comércio (Sesc), responsável por gerir
o banco de alimentos, que é um dos
maiores do País, faz a distribuição às
instituições credenciadas.
De acordo com Thays Garcia, coordenadora de Sustentabilidade, a
campanha “foi um grande insigth da
Companhia, pois muitos hemocentros
estão com os bancos de sangue zerados
e, por conta da pandemia, a necessidade
de bolsas de sangue aumentou. Até
então, ninguém tinha dado uma certa
atenção para essa causa e a M. Dias
Branco teve um olhar de investir nessa
causa”, explica.

A campanha #vocedoaagentedoa
integra um conjunto de ações nacionais
da Companhia que destinou um total de
R$ 2,4 milhões em prol da doação de
sangue e pesquisa em hematologia em
seis estados brasileiros.
Produtos doados por estado:
Bahia
Total de 58,10 toneladas, sendo
– Cream Cracker
(17,60 ton)
– Maizena (17,60
ton)
– Macarrão (22,90
ton)
Ceará
Total de 62,28 toneladas, sendo
– Cream Cracker (17,60 ton)
– Maizena (17,60 ton)
– Macarrão (27,08 ton)
Pernambuco
Total de 51,57 toneladas, sendo:
– Cream Cracker (18,37 ton)
– Maizena (17,92 ton)
– Macarrão (15,28 ton)
Rio de Janeiro
Total de 102,12 toneladas, sendo:
– Cream Cracker (14,05 ton)
– Biscoito Maria (16,06 ton)
– Macarrão (72 ton)
Rio Grande do Sul
Total de 62,30 toneladas, sendo:
– Cracker Manteiga (16 ton)
– Maizena (15,30 ton)
– Macarrão (31 ton)
São Paulo
Total de 76,98 toneladas, sendo:
– Cracker Original (13,60 ton)
– Maizena Original (13,22 ton)
– Macarrão (50,16 ton)

Companhia destinou R$ 2,4 milhões em recursos ﬁnanceiros e alimentos em campanha de doação de
sangue e outros R$ 2,6 milhões para
levar comida a quem precisa
A M. Dias Branco, líder em massas
e biscoitos no País, doou um total de
R$ 5 milhões em recursos ﬁnanceiros
e alimentos em ações sociais durante
a pandemia de covid-19. Por meio
da campanha #vocedoaagentedoa,
de incentivo à doação de sangue a
hemocentros, foi destinado R$ 1,2
milhão em recursos ﬁnanceiros a hemocentros de cinco estados e mais R$
1,2 milhão em alimentos a instituições
carentes de Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul
e São Paulo. Desde março, a Companhia doou ainda outros R$ 2,6 milhões
em massas e biscoitos para dezenas
de entidades carentes em todo o País.
A campanha #vocedoaagentedoa
foi realizada em parceria com cinco
hemocentros: Instituto Pró-Hemoce

(CE), Hemorio (RJ), Colsan/Escola
Paulista de Medicina (SP), Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre (RS) e Hemope (PE). Além dos
recursos ﬁnanceiros destinados à manutenção dos hemocentros, compra
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), instalação de postos
de coleta ao ar livre ou pesquisa em
hematologia relacionada à covid-19,
a companhia destinou recursos em
alimentos para estimular a doação
de sangue, sempre de acordo com as
regras sanitárias.
Para cada bolsa de sangue arrecadada nos hemocentros durante o
mês de maio, a M. Dias Branco doou
500 produtos ao Mesa Brasil, banco
de alimentos gerido pelo Serviço
Social do Comércio (Sesc). Foram
arrecadadas 7.867 bolsas de sangue,
que resultaram em 413,33 toneladas
de massas e biscoitos das marcas
Adria, Fortaleza, Isabela, Piraquê e
Vitarella.

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

M. Dias Branco destina R$ 5 milhões
em ações sociais durante a pandemia
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Leituras I

Policarpo Quaresma

Ana Miranda (*)

Ele é um Policarpo Quaresma! Ouvia dizerem de
meu pai aqui e acolá e me inquietava, o que isso queria
dizer? Descobri que esse nome meio gaiato e com sabor
antigo era de um personagem do livro de Lima Barreto,
Triste Fim de Policarpo Quaresma, que então estudei na
escola como algo que me pertencia. E entendi o que diziam de meu pai: bom coração, idealista, patriota. Como
Policarpo Quaresma, meu pai era chei de entusiasmo,
paladino da justiça, sempre em busca de saídas para o
Brasil, o grande amor de sua vida (depois de mamãe!).
Amava o Brasil e tudo o que fosse brasileiro, dizia que
devemos viver não para nós mesmos, mas para o País.
Policarpo era assim, só queria saber de comidas e bebidas
brasileiras, tinha apenas plantas nativas em seu jardim,
estudava o malvisto violão, para tocar modinhas brasileiras, aprendeu a tocar maracá e inúbia, pregava que
nossa língua oﬁcial fosse o tupi. Che ahayhu peteĩ Brasil
mboka’ỹre. Isso signiﬁca: Amo um Brasil sem armas.
“O grande inconveniente da vida real e o que a faz insuportável ao ser superior é que, se transferirem para ela
os princípios do ideal, as qualidades tornam se defeitos,
de modo que, frequentemente, o homem completo tem
bem menos sucesso na vida do que aquele que se move
por egoísmo ou pela rotina vulgar”. Renan escreveu, e
essa é a epígrafe que Lima Barreto escolheu para seu
romance. Sim, os valores nobres são desprezados no
mundo real, governado pelo princípio de Cada um por
si. Assim como Policarpo, que foi viver num sítio para
provar a decantada fertilidade do solo brasileiro, meu
pai deixou o que construíra na juventude, posto agrícola,
estrada de ferro, porto e se engajou no grandioso projeto
da construção de uma cidade surreal no meio de nada.
Eram muitos os Policarpos Quaresmas dentre os que
se dirigiram a Brasília, pessoas idealistas, patriotas, de
bom coração. Ahayhu che rúpe. Meu pai era engenheiro
agrônomo e, como Policarpo no sítio, foi comprovar a
fertilidade das terras vermelhas do cerrado. Trabalhou
na criação da Cinta Verde no entorno de Brasília, muito
bem-sucedida, lembro que íamos visitar as feiras de
vegetais, e das abóboras gigantes, e das uvas em maravilhosos cachos, das melancias ﬂamejantes, das laranjas
douradas ao sol, doces como mel. Policarpo lutou contra
saúvas, ervas daninhas, lutou contra a opinião pública,
a peste negra, contra as autoridades, as chuvas de areia,
e contra pragas diversas, para ajudar no crescimento do
Brasil e mesmo, sonhador do mundo. Mas teve um triste
ﬁm. Eu pensava se, como Policarpo Quaresma, meu pai
teve um triste ﬁm, e concluía que não; ele realizou o seu
sonho, amou intensamente e partiu para outro mundo
sabendo que participou de uma majestosa construção.
No entanto, Policarpo Quaresma teve, mesmo, um triste
ﬁm. Não apenas o personagem, que sofreu perseguições,
humilhações, foi internado num hospício, depois foi preso e condenado à morte. Arte é símbolo. Naquele dom
Quixote local estava profetizada a morte dos Policarpos
Quaresmas. Com “seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho, que
diminuísse a injustiça de sua morte”. Ah, a tradução de
Ahayhu che rúpe é: Amo meu pai.
(*) Anna Miranda (Fortaleza) escritora, criada em
Brasília. Autora consagrada.
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Casa do Ceará perde seu presidente do Conselho Fiscal
A casa do Ceará em Brasília perdeu o presidente do
Conselho Fiscal, o auditor ﬁscal.
Evandro Pedro Pinto que por longo tempo serviu em
Brasília, como assessor, chefe de gabinete e representante
da Receita Federal em Assunção, Paraguai.
Nascido em Fortaleza,
antes de entrar para a Receita Federal, fez concurso
para a magistratura cearense, sendo nomeado juiz
de Icó.
Veio para a Casa do
Ceará na administração de
Fernando César Mesquita,
ocupando o cargo de diretor de Administração e
Finanças.
Ultimamente vinha presidindo o Conselho Fiscal da Casa.
Esteve presente nas negociações da Casa com a Receita
Federal que proporcionaram o funcionamento do Bazar
que gera receitas para a administração da Casa e que se
tornou uma tradição nos eventos sociais promovidos pela
Casa do Ceará.
A grandeza e o legado de Evandro Pedro Pinto
Todos nós, que fazemos a Casa do Ceará em Brasília,

lamentamos com profundo pesar o falecimento no dia
de hoje, 22 de julho, do nosso querido e agora saudoso
conterrâneo, amigo e companheiro de trabalho Evandro
Pedro Pinto. Ao longo da vida, esse notável cearense se fez
merecedor da admiração, do respeito e da estima de todos
quantos tiveram o privilégio de conhecê-lo, pela
nobreza de comportamento, pela doçura espiritual,
pela correção de caráter e
pela conduta ética que lhe
nortearam a existência.
Presidente do Conselho
Fiscal da nossa Casa do
Ceará, Evandro sempre
deu o melhor de si, como
colega da Diretoria mas,
sobretudo, como o cearense que se orgulhava de ser, membro de uma família ilustre
que honra a história do Ceará.
De Evandro Pedro Pinto, recebemos um admirável
exemplo e uma lição ediﬁcante: exemplo de grandeza
humana, de força moral e de atitude reta; lição de generosidade cristã, de solidariedade fraterna e de amor ao
próximo. A ele, nosso reconhecimento e nossa gratidão,
pelo bem com que fez o mundo melhor e a vida mais bela.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a eﬁcácia de dispositivo da
Emenda Constitucional (EC) 95/2019 do Estado do Ceará
(CE) que cria aposentadoria especial voluntária aos ex-conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do
estado (TCM-CE). A liminar, deferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6316, ajuizada pelo partido
Solidariedade, será submetida a referendo do Plenário.
A EC 95 extinguiu o TCM-CE, e o parágrafo 1º do
artigo 3ª estabelece que os conselheiros em exercício na
data da promulgação devem receber o benefício com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que
requerido no prazo de 180 dias. O partido alega que isso
possibilita que os conselheiros se aposentem sem a necessidade de atender aos critérios estabelecidos na Constituição
Federal, como idade mínima e tempo de contribuição, a
ﬁm de beneﬁciar apenas dois dos sete conselheiros que,
na época, tinham 55 anos de idade.
Violação da competência concorrente

Na análise do pedido de liminar, o ministro Luís Roberto
Barroso entendeu que a norma viola a previsão constitucional de que a União, os estados e o Distrito Federal
têm competência concorrente para legislar sobre direito
previdenciário (artigo 24, inciso XII) e de que cabe aos
estados e ao DF produzir normas quando não houver leis
federais sobre o tema (artigo 24, parágrafo 3º). O relator
observou que, no caso do Ceará, o constituinte estadual,
além de legislar em matéria sobre qual já existia norma
federal, atuou em sentido contrário aos requisitos previstos
pela União para aposentadoria voluntária no regime próprio
de previdência.
Ao deferir a medida cautelar, Barroso observou que, com
base no princípio da simetria, as normas da Constituição
Federal sobre organização e composição do Tribunal de
Contas da União são de observância obrigatória pelas Constituições dos estados, ao disporem sobre seus respectivos
Tribunais de Contas.
EC/AS//CF

Ministro suspende dispositivo que prevê
aposentadorias especiais no extinto TCM-CE

Geração de energia solar ultrapassa
a de termelétricas a carvão e de nucleares

De acordo com mapeamento da Absolar, são 5.763,5
megawatts (MW) de potência da fonte solar, ante 5.586,8
MW de termelétricas movidas a carvão mineral e usinas
atômicas.
Levantamento da Associação Brasileira de Energia
Solar Fotovoltaica (Absolar) aponta que a potência total
instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as grandes
usinas solares e os pequenos sistemas em residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos,
já ultrapassa no Brasil a soma das usinas termelétricas a
carvão mineral e nucleares.
É a tendência mundial, que avança na velocidade do frevo.
Prestem atenção aos números!
De acordo com mapeamento da Absolar, são 5.763,5
megawatts (MW) de potência da fonte solar, ante 5.586,8
MW de termelétricas movidas a carvão mineral e nucleares.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

“Com isso, a potência total solar ultrapassa em quase
4% a dessas termelétricas, baseadas em recursos não-renováveis e com maiores impactos ambientais ao longo
de todo o seu ciclo de vida”, como explica o presidente do
Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk.
No agregado entre as aplicações de pequeno, médio e
grande portes, o mercado solar fotovoltaico brasileiro já trouxe
mais de R$ 30 bilhões em investimentos privados para o País.
Destes, R$ 15,5 bilhões foram aplicados em usinas de
grande porte, em especial nas regiões Nordeste e Sudeste,
gerando energia para milhares de brasileiros pelo Sistema
Interligado Nacional.
A outra parcela, de R$ 14,59 bilhões, foi fruto de investimentos diretos de pessoas, empresas, produtores rurais e
governos, em pequenos e médios sistemas, espalhados por
todas as regiões do País.

Ceará em Brasília
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Leituras II
Os desiguais
Wilson Ibiapina (*)
O fantasma da escravidão assusta os norteamericanos desde o tempo do presidente Thomas Jefeferson,
que declarou a independência dos Estados Unidos
Era tido como o símbolo da contradição americana.
Era contra a escravidão mas mantinha 600 escravos
e teve seis ﬁlhos com a escrava Sally Henings. Não
libertou ninguém. Agora, o mais rico país do mundo
anda às voltas com protestos contra o racismo. Como
você se lembra, tudo pipocou com a morte do negro
George Floyd, asﬁxiado no meio da rua por um policial branco. A revolta foi geral, em todo o mundo. E a
luta progrediu para movimentos que desejam acabar
com as homenagens a todos os que ganharam dinheiro
transportando, comprando ou vendendo escravos. É
difícil encontrar na história alguém como o jangadeiro
cearense Francisco José Nascimento. A abolição no
Ceará que ocorreu a 25 de março de 1824, tem no
jangadeiro Dragão do Mar o seu símbolo, homem que
nunca negociou com escravos. Naquela época até os
padres jesuítas compravam e vendiam escravos. Em
1896 os Estados Unidos aprovaram a legislação racista
conhecida como Jim Crow (Separados, porém iguais)
que criou todo tipo de diﬁculdade para os negros,
acirrando o racismo. Até Cristóvão Colombo está no
meio. O historiador Laurentino Gomes, conta em seu
livro Escravidão que a primeira grande vítima desse
tipo de movimento foi a Rainha da Inglaterra, Catarina
de Bragança. Portuguesa de nascimento, seu pai, o
rei Dom João IV pagou um dote de casamento com
recursos arrecadados até no Brasil. Laurentino conta
que a rainha que introduziu o consumo de chá entre os
ingleses, foi uma alma caridosa, mas isso não a perdoou
pelo seu gigantesco dote arrecadado entre senhores de
engenho, traﬁcantes e donos de escravos no Brasil. A
estátua dela que os portugueses mandaram construir,
quase do tamanho da Estátua das Liberdade, foi rejeitada pelos novaiorquinos. Deveria ﬁcar no Queens,
bairro que recebeu este nome em sua homenagem. Hoje
ativistas do movimento negro norteamericano,com
apoio de intelectuais e representante de organismo
sociais se mobilizam para retirar de todos dos logradouro públicos as estátuas e homenagens as pessoas
que tenham colaborado com a escravidão. A pressão
é forte e o presidente Trump já mandou o governo reservar uma área para ser transformada em um jardim
dos heróis da América. O jornalista João Bosco Serra
e Gurgel lembra que o grande problema que alimenta
o racismo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo,
é a desigualdade. Vinte e cinco por cento dos negros
americanos vivem abaixo da linha de pobreza. Aqui
no Brasil o buraco que separa ricos de pobres deve
aumentar nos próximos meses, alimentado pela crise
provocada pela pandemia do coronavírus. Reduzir essa
desigualdade social será o grande desaﬁo que teremos
pela frente.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista, escritor,
radialista, homem de televisão, referencia na Globo
Brasília.
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Casa do Ceará recebe doações para manter suas
atividades assistenciais diante da pandemia

No último dia 30 de abril a Polícia Militar do Distrito Federal realizou a entrega de 30 cestas básicas
para a Casa do Ceará. Os alimentos serão utilizados
na Pousada dos Idosos, Instituição de Longa Permanência que tem capacidade para 22 pessoas. A Casa
conta com o apoio do Governo do Distrito Federal
que tem doado material de limpeza, alimentos, álcool
em gel e máscaras para a pousada dos idosos. Outras
importantes doações são de voluntários como a professora do curso de corte e costura Santa Terezinha
e do locatário da entidade Charles Ferreira que tem
confeccionado máscaras e jalecos de proteção para os
colaboradores e idosos da entidade. Em campanha pelo
watzsap o senhor Charles arrecadou 50 Kg de frango
para a pousada. A professora Andrea Matheus e
seu esposo José Alberto
entrega doações de frutas todos os sábados na
pousada. As benfeitoras
Fernanda Braga e Ádalis
Bruno ﬁzeram uma campanha de arrecadação de
recursos para a Casa do
Ceará e ﬁzeram a doação
de materiais de limpeza,
frango e 1 celular para
que os idosos possam se
comunicar com a família
durante o período de pandemia. A médica Mariângela Cavalcante, parceira da
entidade, indicou a instituição para o grupo Jalecos do
Bem que confeccionou 69 jalecos e 222 máscaras de
TNT e doou para a Casa do Ceará. A Associação dos
Servidores do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios ealizou a doação de 15 cestas básicas, por
meio da indicação de um de seus associados. Devido
a pandemia do coronavírus a arrecadação ﬁnanceira da
Casa caiu muito e a pousada está se mantendo graças
a solidariedade de algumas pessoas e de alguns órgãos
governamentais. Para manter os idosos protegidos durante a pandemia, a entidade reforçou a higienização de
suas instalações, adotou o uso de máscaras para todos
os idosos e funcionários e restringiu visitas ao máximo,
evitando o contato dos idosos com o público externo.
Por meio de campanha de arrecadação, a entidade conta
com o apoio dos benfeitores: João Estênio Campelo

Bezerra, Guilherme Campelo Bezerra, Alba Cristina,
Luiza Habib, Fabio Alves, Ilda Ribeiro, Nadia M N,
Edmilson Caminha e sua esposa Ana Maria Caminha, Adriana Magalhães, Via Flora, Vicente Landim,
Vanessa Mara, Juliana Neres, Maria Djanira, João
Pedro, Ana Claudia, Maria de Fatima, Angela Yvonne,
Antônia Rita, Josue dos Santos, Francisco Machado e
sua esposa Rita de Cássia, Rafaela Mendes, Manoel
Macedo, Antônio Florêncio, Barbara M S, Francisco
hubner Carneiro, Francisco Aberi Mariano, Francisca
G S, Raimundo Barbosa, Wagner Ramos K, Gabriela
Cristina, David D.C, Bruno F Santos, Thiago Ribeiro,
Veronica Torres, Nadja Maria, Jocebivam Fernando,
Paulo Afonso, Gilberto Carneiro, José Alves de Melo,
Gabriel Thadeu, Francisco das Chagas, Ernane
Keiller e Leticia Correia.
A Superintendente da
Casa do Ceará, Antônia
Guimarães providenciou
o Cadastro da Casa do
Ceará no programa de
apoio ao combate a Covid
19 - Todos pela Saúde do
Itaú Unibanco, para recebimento de equipamentos
de proteção, máscaras e
realização de testes de
detecção da COVID-19
nos idosos e funcionários;
O presidente da Casa do Ceará, José Sampaio de
Lacerda Junior informou a todos que a Casa do Ceará
vem recebendo diversas doações agradecendo ao 1º
vice-presidente Estenio Campelo que sempre colabora
com a entidade e no mês de junho realizou uma doação
de cobertores e materiais elétricos. Agradeceu, ainda,
o diretor administrativo-ﬁnanceiro Vicente Magalhães
pela doação de armários. Foram registradas as doações
do programa “Mãos Limpas” da Vice presidência da
República, de kits de higienização, cobertores e cestas
básicas para a pousada e da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, de kits de agasalhos, a professora
do curso de corte e costura da Casa, Terezinha Espíndola que juntamente com seus alunos Karen e Célio
vem contribuindo desde o início da pandemia com a
confecção de máscaras e aventais descartáveis para
os colaboradores e idosos da entidade.

O programa Todos pela Saúde, uma iniciativa do Itaú
Unibanco, em uma ação ao combate à Covid-19 junto à
população idosa, realizou testagem RT-PCR (coleta de
SWAB) na Casa do Ceará nos dias 15 e 16/07.
O laboratório responsável por este procedimento
foi o Hermes Pardini e seus parceiros.
O projeto conta com o apoio da instituição OLHE
(Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento).
Um visitador da OLHE estará em constante contato
com a superintendência da ILPI-Casa do Ceará para

oferecer suporte técnico às equipes de cuidado e de
apoio quanto à orientação e cumprimento dos protocolos de proteção, testagem e monitoramento.
Além da realização dos exames, foram doados equipamentos de proteção para a entidade, como: luvas,
máscaras, aventais descartáveis, álcool gel, sabonete
líquido, medidor de temperatura, oxímetro e outros
produtos.
O Itaú Unibanco doou ainda a Casa do Ceará uma
secadora de roupas de 12,2 kg, tablet e TV Led, que
servirão à Pousada.

O programa Todos pela Saúde
Parceria com o Itaú-Unibanco

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

7

Junho/Julho/20

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Leituras III

Política e dinheiro

Por Gonzaga Mota (*)
Inicio esse pequeno texto ressaltando que as ideias e os conceitos emitidos não dizem respeito a todas as pessoas e instituições
participantes ou envolvidas com a pandemia covid-19. Aliás,
a maioria é bem intencionada e se dedica com solidariedade,
amor e cientiﬁcamente ao combate do cruel novo coronavírus.
Existem pessoas e instituições que trabalham obstinadamente e
defendem suas teses com convicção e seriedade, porém, ainda
não se encontrou, no mundo, uma diretriz consensual sobre o
desaﬁador problema. De um modo geral, tem-se uma expectativa preocupante, em todos os países, no tocante aos aspectos
sociais, econômicos e políticos, gerando crises emocionais e de
desesperança. Todavia, uma minoria, de pessoas e de instituições
gananciosas e inescrupulosas, está mais obcecada com os seus
interesses políticos e com o dinheiro do que com as diﬁculdades
inerentes ao povo (saúde e emprego, por exemplo). A má política,
do ponto de vista pessoal ou de grupos, e a ambição de se conseguir mais dinheiro constituem os pilares básicos, no momento,
dessa angustiante situação porque passa o mundo. Precisa-se
ter consciência crítica de ser a vida humana superior às disputas
políticas e eleitorais, como também aos lucros exagerados de
algumas empresas e laboratórios. A atual crise mundial (covid- 19)
não pode ser atropelada por outros objetivos. O debate, realizado
de forma séria, diretamente ou através da mídia, visando à união
de esforços, é uma coisa saudável; no entanto, a busca odiosa e
deplorável do poder político ou monetário é uma atitude irresponsável e mesquinha. Ademais, é bom interpretar o livro do
Eclesiastes (capítulo 3, versículo 1): “Tudo neste mundo tem o
seu tempo; cada coisa tem a sua ocasião”. Deus, pedimos-Lhe,
a união e a sinceridade de todos, para que consigamos a saúde
no corpo e na alma.

Esquerda e direita
Diz-se que: “quando a esquerda começa a contar dinheiro,
converte-se em direita” e, por sua vez, quando a direita deixa de
contar dinheiro, vira esquerda. Essas observações mostram a importância dos aspectos monetários na formação do pensamento
e das atitudes, ao longo do tempo, de boa parte da humanidade.
Estudiosos abordaram tal comportamento à luz de princípios
políticos, éticos e morais. Assim, por exemplo, aconteceu na Antiguidade, com Platão, na segunda metade do século XIX com
Engels, e mais recentemente com Max Weber, dentre muitos
outros. Nos dias atuais, o pragmatismo está ocupando espaço das
opções institucionais, o que nos confunde e aumenta as dúvidas
relacionadas com a existência e a verdade, analisadas por Sartre.
Acreditamos serem as manifestações pragmáticas inﬂuenciadas
pelo maniqueísmo direita e esquerda, pela ânsia do poder, pela
falta de solidariedade, pelo individualismo e pela ausência de
sentimentos espirituais. O Estado existe não para ser opressor,
tampouco de direita ou de esquerda, mas para assegurar os
princípios básicos da democracia. Precisamos nos voltar para
o conhecimento das verdades essenciais, objetivando alcançar
os valores éticos indicadores de um mundo social baseado nos
conceitos de justiça e de igualdade de oportunidades. Ademais,
um líder não se faz por instrumentos ou mecanismos artiﬁciais,
mas pelo reconhecimento livre e soberano do seu povo. Forçar
o surgimento ou destruir uma liderança, usando segmentos da
falsa mídia e “marqueteiros” gananciosos poderá gerar uma farsa
administrativa e política. Aqueles que assumem um cargo na
vida pública pensando em fazer negócios e não trabalhar pelo
povo, não são democratas, pelo contrário, são tiranos enrustidos, dominados por forças da corrupção. Não ao maniqueísmo,
direita e esquerda mas sim à defesa da democracia apoiada na
liberdade e na justiça social.
(*) Luiz Gonzaga Mota (Fortaleza) ex governador, ex
deputado, escritor, poeta, membro da Academia Cearense
de Letras e do Instituto Histórico do Ceará.
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Evaldo Gouveia, falece aos 91 anos,
vítima de Covid-19. deixa muitas saudades

Natural de Orós e autor de sucessos como “Sentimen- e “Sentimental Demais”.
Memória
tal Demais” e “Somos Iguais”, artista faleceu EM 29.05
Ulysses Gaspar lembra que a trajetória do conterrâneo
deixando farto legado na cultura brasileira.
Morreu em 29.05 em um hospital particular de Forta- inspirou a produção de livros e ﬁlmes. Em agosto de 2019,
leza, vítima de Covid-19, o músico compositor, cantor e Gaspar escreveu “O que me contou Evaldo Gouveia”, livro
violonista cearense Evaldo Gouveia. A informação foi con- de memórias do compositor, ﬁnalizado após mais de 400
ﬁrmada pelo biógrafo do artista, Ulysses Gaspar. O corpo horas de conversas gravadas, entre Fortaleza e o Rio de
de Evaldo Gouveia foi sepultado, EM 30.05, no Cemitério Janeiro. A obra foi concluída em 2017, mas o lançamento
Jardim Metropolitano, com a presença da esposa, a cantora aconteceu apenas dois anos depois.
O biógrafo Ulysses Gaspar com o compositor e esposa,
Liduína Lessa, seguindo todas as normas recomendadas
Liduina Lessa, no lançamento do livro “ O que me contou
para sepultamento nesta época de pandemia.
Autor de “Sentimental Demais” e do samba-enredo “O Evaldo Gouveia”, em agosto de 2019 Reprodução
O evento, na Livraria Leitura, em Fortaleza, marcou a
Mundo Melhor de Pixinguinha”, dentre outras canções
que ganharam espaço na memória dos ouvintes dos tem- última aparição pública de Evaldo Gouveia. “Além de ser
um grande compositor, ele
pos áureos do rádio até cá,
era um grande contador de
Evaldo Gouveia teve sua
histórias. Tinha uma luciobra bastante interpretada
dez tremenda e eu queria
e revisitada.
passar tudo para o papel. O
Conforme Ulysses, Evalmaior desaﬁo é que o livro
do estava com a saúde debié como um ﬁlho: dá prazer,
litada desde o ﬁm de 2017,
mas dá muito trabalho. O
quando apresentou um quatrabalho de escrever e de
dro de pneumonia, em São
pesquisar, porque foram
Paulo. Na época, o artista
pesquisas de coisas antise internou e no hospital
gas. Se ele falava de Jair
teve um Acidente Vascular
Amorim, César de Alencar,
Cerebral (AVC). De volta
precisava explicar para
a Fortaleza, Evaldo ficou
Músico Evaldo Gouveia morreu nesta sexta-feira (29). Foto: Kid Júnior
o leitor quem eram esses
em tratamento até contrair
personagens”, detalha o autor.
o novo coronavírus, que debilitou ainda mais seu quadro.
Segundo ele, Gouveia tinha uma memória impressionanCom 1.200 composições e cerca de 700 músicas gravadas, o estouro de seu repertório, na frequência radiofônica, te e, durante o processo de apuração do livro, o papo entre
foi impulsionado pela voz de cantores como Altemar Dutra, os dois chegava a durar sete horas seguidas. Cerca de cinco
Nelson Gonçalves, Alaíde Costa e Maysa Monjardim. anos antes, o produtor lançou uma caixa de DVDs intituAntes de emplacar carreira solo, o cearense fez parte de lada “Grandes Nomes da Música Cearense”. No material,
formações como a do lendário Trio Nagô, ao lado de Mário Gaspar reuniu documentários sobre a estrada de Evaldo,
Fausto Nilo, Fagner, Amelinha, Ednardo e Nonato Luiz.
Alves e Epaminondas Souza.
“Foi muito gostoso de fazer também, a edição trouxe
A relação com Altemar Dutra (1940-1983), em especial,
marcou o ápice da carreira de Evaldo Gouveia. O cearense imagens ricas e Evaldo me contou uma síntese da trajetória
levou Dutra às boates de Copacabana, no Rio de Janeiro dele. Desde o nascimento, a passagem pela vida artística,
(RJ), e o sucesso do cantor mineiro, interpretando as com- até os dias mais atuais”, complementa Gaspar.
Tributos
posições de Evaldo, levou ambos ao auge.
Em 1982, Evaldo Gouveia foi agraciado como Troféu
Com o capixaba Jair Amorim (1915-1993), parceiro por
mais de três décadas, compôs sucessos como “Tango para Sereia de Ouro, um reconhecimento concedido, desde
Teresa”, “Brigas”, “Bloco da Solidão”, “O Trovador”, “Que 1971, pelo Sistema Verdes Mares a personalidades que se
queres tu de mim”, “Alguém me disse” e “O Conde”. Em destacaram e deram sua contribuição ao desenvolvimento
“O mundo melhor de Pixinguinha”, a dupla contou com a do Ceará – em seus diferentes setores de atuação.
Recentemente, uma série de tributos marcou as
participação de Euzébio do Nascimento.
comemorações pelos 90 anos de vida do compositor,
Trajetória
Natural de Orós (CE), Evaldo nasceu no dia 8 de agosto completados em agosto de 2018. Em fevereiro de 2019,
de 1928 e tinha a memória identiﬁcada com o município a homenagem do Carnaval da Saudade do Clube Náutico
de Iguatu (CE), para onde a família do artista se mudou Atlético Cearense sinalizou sobre a contribuição da obra
quando ele tinha apenas três meses de idade. O compositor do cearense para os festejos carnavalescos.
52ª edição do Carnaval da Saudade homenageia o cantor
é referência da MPB da era do rádio, período que teve seu
e compositor Evaldo Gouveia
auge nas décadas de 1940 e 1950 no Brasil.
“O Mundo Melhor de Pixinguinha”, em parceria com
A consagração no Rio de Janeiro teve sua base, no
ﬁm da década de 1940, na reputação de Evaldo Gouveia Jair Amorim, virou samba-enredo da Portela em 1974,
pelo circuito de bares de Fortaleza e pelas premiações em e Evaldo ainda criou as chamadas “marchas-rancho”,
programas de calouros da extinta Ceará Rádio Clube. Foi a exemplo de “Bloco da Solidão”, celebrada nos bailes
depois dessa fase que o cearense ajudou a fundar o Trio durante os anos de 1970.
O reconhecimento do apelo diverso de suas composições
Nagô. Com o grupo, trilhou um amplo circuito de shows.
O trio fez sucesso no programa do radialista César de se deu, ainda, pela homenagem recebida na programação
Alencar (uma espécie de “Faustão” do rádio), na Rádio oﬁcial do Carnaval de Fortaleza, em 2011. Como o parNacional (RJ). Nelson Gonçalves deu fôlego à repercussão ceiro Fausto Nilo, homenageado no ano anterior, Evaldo
de “Deixe que ela se vá”, música do Nagô. E nasceram, foi lembrado e teve sua obra revisitada, na ocasião, por 20
neste período da primeira metade da década de 1950, intérpretes nacionais e locais, com o lançamento do CD “Lá
composições como “Somos Iguais”, “Serenata da Chuva” vai meu bloco, vai”.
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Leituras IV

Centenário de Francisco Holanda Gurgel,
o Chico da Bomba de Acopiara

Por Francisca Gurgel Moreira (Leinha) (*)
Nascido em Acopiara, em 26 de fevereiro de 1921,
Francisco Holanda Gurgel era o quarto ﬁlho dos 16 de
Francisco Gurgel Valente e Aurélia Holanda Gurgel,
herdeiros do Patriarca da família Gurgel do Amaral Valente, Henrique Gurgel do Amaral Valente, de Acopiara,
que lá chegara em 1808.
.Ainda muito jovem, com 22 anos, casou-se com Francisca Medeiros de Albuquerque, 15 anos. Dessa união,
que durou 64 anos, nasceram nove ﬁlhos: Auriberto,
Leinha, Vera Lúcia, Francisco, Luci Mary (In memoriam), Jerusa, Ângela, Lúcia Vanda e Paulino e ainda,
19 netos e 18 bisnetos. Fransquinha era ﬁlha de José
Macedo de Albuquerque, o Zezeca das Tubibas, casado
com Alzira Medeiros de Albuquerque, ele nascido em
Lages, o primeiro nome de Acopiara.
Para ele, os ﬁlhos eram o seu maior patrimônio. Francisco exibia com orgulho, e até vaidade, o fato de todos
terem uma formação acadêmica, pois acreditava que
isso seria sua maior herança. Tinha uma relação muito
prazerosa com os mesmos, de muito respeito, admiração,
mas sobre tudo muita conﬁança. Qualquer assunto que os
ﬁlhos abordavam era recebido com muita naturalidade.
Desde menino revelou seu espírito de tenacidade,
determinação e conﬁança em seus próprios valores. Não
tinha meio termo, amava e odiava com a mesma intensidade. Teve pouca escolaridade, mas desenvolveu o gosto
pela música (tocava piston), leitura e sobretudo pela arte
de fazer versos. Tinha muita facilidade com a rima, daí

a decisão de fazer versos populares. Todo acontecimento
era inspiração pra desenvolver o tema em qualquer papel
que estivesse ao seu alcance, com sabedoria e bom humor.
Fez versos sobre crianças, mães, política e mudanças de
comportamento dos anos 60, só para citar alguns temas.
Depois os recitava com um toque teatral, dando o verdadeiro sentido do que queria expressar. Não cuidava bem
dos seus escritos, mesmo assim, nos seus 80 anos, uma
pequena parte foi compilada no seu livrinho de memórias.
Todas suas poesias terminavam com este refrão:
“Na minha pouca teoria
Não vivo de fantasia
Sou poeta Acopiarense
Não tenho nenhum ﬁngimento
Nem ponho açúcar no mel
Terminando me assino
Francisco Holanda Gurgel”
Francisco teve uma única proﬁssão, comerciante, que
exerceu por 60 anos. Iniciou no ramo de cereais secos &
molhados, com seu irmão Nicanor, entre a farmácia de Dr,
Tibúrcio e a loja Depois, em sociedade com o seu irmão
Neóﬁto, foi para o comércio de autopeças e combustíveis.
Essa última atividade lhe rendeu a alcunha de “Chico
da Bomba”, por causa uma bomba de gasolina, na rua
Marechal Deodoro, hoje Francisco Gurgel Valente, seu
pai. O apelido não o incomodava, pois para ele o homem
marcava sua passagem na terra pelas ações que praticava
e as amizades conquistadas.
Por conta do trabalho, nunca jantava com a família, mas

Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, ministros
do STF e professores do UniCEUB, assumem a
presidência do Tribunal Superior Eleitoral
Em 25.05, os ministros Luís Roberto Barroso e Edson
Fachin (STF) tomaram posse como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Serão eles
os responsáveis por conduzir a corte durante as eleições
municipais de 2020 e a preparação para o processo
de 2022. Devido a pandemia do novo coronavírus, a
cerimônia de posse ocorreu virtualmente, sem plateia
presencial.
Os ministros compõem também o corpo docente da
Pós-Graduação de Direito do UniCEUB, dedicando
aos alunos o conhecimento por meio de suas vastas
experiências no âmbito jurídico.
A gravação da solenidade de posse está disponível
na íntegra através deste link. A Instituição parabeniza
os ministros e deseja sucesso neste novo desaﬁo.
Dissertação do professor Paulo Rená é citada pela
Ministra Rosa Weber em Sessão Plenária do STF
O professor do curso de Direito do UniCEUB, Paulo
Rená, foi citado durante a Sessão Plenária virtual do
STF no dia 27 de maio, durante o julgamento de Ação
de Declaração de Inconstitucionalidade nº 5527, envolvendo as ordens de bloqueio judicial do aplicativo
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WhatsApp nos anos de 2015 e 2016. Durante a sessão,
a Exma. Ministra Rosa Weber declarou a dissertação de
Mestrado do professor Paulo como brilhante, citando o
seguinte parágrafo:
“Hoje, o Brasil e o mundo precisam responder duas
perguntas importantes. Primeiro, quais são as exigências que a sociedade e as comunicações colocam para os
horizontes políticos no início do séc. XXI? E segundo,
quais as exigências que a política e a democracia da
sociedade do séc. XXI colocam para as novas tecnologias de informação em comunicação? A formulação
conjunta dessas perguntas como par interdependente
vincula-se ao duplo entendimento de que de um lado,
o fenômeno da convergência de mídias que vivemos
hoje em dia não consiste apenas em um fenômeno
tecnológico, mas social, e os efeitos da mudança da
tecnologia irão interferir na forma como enxergamos
a nossa presença no mundo, inclusive a nossa presença
como cidadãos [...].”
O professor Paulo Rená foi um dos gestores do projeto de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet no
Ministério da Justiça em 2019, e você confere a Sessão

era nessa oportunidade que os ﬁlhos corriam e sentavam
em volta da mesa pra com muita alegria ouvi-lo contar
causos e piadas sobre fatos do cotidiano. Essa platéia
era engrossada pelos sobrinhos, que disputavam uma
vaga na casa para passar as férias. Francisco os recebia
com muita alegria e aconchego.
Teve uma intensa vida social e se preocupava com
o bem estar da comunidade em que vivia. Ele foi sócio
fundador do Lions Clube de Acopiara tendo dedicado
41 anos ao movimento leonístico. Também participou
da maçonaria por 27 anos e presidiu o Círculo Operário
de Acopiara por mais de 40 anos, prestando relevantes serviços voluntários a sociedade. Em todas essas
entidades, independente do cargo que ocupava, era o
animador oﬁcial. Tinha o dom de atrair a atenção em
qualquer reunião. Tornava os encontros descontraídos
e divertidos com suas criações hilárias.
Francisco era um homem religioso, devoto de São
Francisco, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Acopiara e de Santa Luzia. Apaixonado pela
vida e pela família tinha verdadeira adoração pelos
pais. Manteve o hábito de visitá-los todos os dias das
suas vidas. Amava os irmãos de forma integral com
generosidade e admiração. Deixou para os ﬁlhos, netos,
bisnetos e para os demais que conviveram com ele,
exemplos de honestidade, responsabilidade, respeito,
ética, fé e amor ao próximo.
(*) Francisca Gurgel Moreira (Acopiara) Leinha
Gurgel 2ª ﬁlha).

Consórcio Santa Quitéria
entrega relatório ambiental
sobre usina de urânio e fosfato
O Consórcio Santa Quitéria, formado pela Galvani e
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), protocolou junto
ao Ibama o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/Rima) para construir sua usina de urânio e fosfato de Itataia, em Santa Quitéria (CE). O documento
apontam cada etapa do projeto, a sua localização exata
e aspectos ambientais, sociais e econômicos.
O projeto sofreu uma série de atrasos, sobretudo
devido ao licenciamento ambiental, e a entrega do
estudo era prevista para fevereiro deste ano. A usina,
que deve operar em 2017, será implantado em duas
fases. A primeira ocorrerá durante os cinco primeiros
anos de produção, de 2017 a 2021, quando a mina deve
produzir 180 mil toneladas anuais de fosfato e 1.200
toneladas/ano de urânio.
Já na segunda etapa, a partir de 2022 até a exaustão
dos recursos, devem ser produzidos 240 mil toneladas/
ano de fosfato e 1.600 toneladas/ano de urânio. Conforme o consórcio, as reservas minerais lavráveis são
de 65,6 milhões de toneladas de fosfato e de 80 mil
toneladas de urânio. A expectativa é que a vida útil da
mina seja de 25 anos. Já o investimento previsto é de R$
750 milhões, com a geração de 800 postos de trabalho.
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A cada 36 horas,
o GDF iniciou
ou concluiu uma obra,
mesmo em
tempos difíceis.
O GDF

não para.
Mais
informações,
baixe o App da
Agência Brasília.

Junho/Julho/20

10

O DF não parou durante o período de isolamento. Pelo contrário: o GDF
aproveitou o período para acelerar obras e fazer entregas em diversas cidades.
Quem também ganhou com isso foram os trabalhadores, já que as obras
geram empregos e movimentam a economia, suavizando a crise causada pela
pandemia. A revitalização da W3-Sul e o início das obras do Túnel de Taguatinga
são alguns exemplos. No DF tem trabalho o tempo todo, todas as horas.

Lave as mãos
com frequência.

Use álcool em gel.
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Use máscara,
é obrigatório.

Evite
aglomerações.
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Leituras V

Ante o Novo Coronavírus

Linhares Filho (*)
Tento ouvir-vos, Senhor, a alta mensagem
através dessa absurda pandemia.
Transparece nos casos vossa imagem
como a pregar ao mundo a Parusia.
De vós forças fecundas manam e agem
contra a surdez de toda alma fria.
Pressinto que aos que agora não se engajem
no eterno Amor, clamais com energia.
Senhor, sinal dos tempos entrevejo
e voltardes Juiz em meio à crise,
ante a qual nos convém sentir o ensejo
da urgente conversão à santa grei.
E cada ser humano conscientize
precisar de cumprir a vossa lei.
Ante este escatológico momento
imbuído de crueldade, que se eleja
a união entre todos como intento
de resistência ao mal; luz na peleja.
Poupe-nos Deus ainda e nos proteja.
Com a esperança da massa qual fermento,
o Senhor por piedade ações reveja
e torne o mundo do vexame isento.
Este instante nos sirva de mudança
da alma, até vermos que não mais avança
o mal pelos lugares investidos.
E aconteça na Terra, sobretudo,
para criação de um grandioso escudo,
uma aliança dos povos desunidos.
Fortaleza, 21/03/2020
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Senado conﬁrma R$ 160 milhões para asilos no combate à
pandemia. Agora é lei. A Casa do Ceará vai se habilita
O Plenário do Senado Federal aprovou o auxílio
ﬁnanceiro da União no valor de até R$ 160 milhões
para Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs), os antigos asilos, no combate à pandemia da
covid-19.
A votação foi simbólica por unanimidade. Como o
Projeto de Lei (PL) 1.888/2020 já foi aprovado pela
Câmara dos Deputados, o texto agora segue para sanção
presidencial.
O dinheiro virá do Fundo Nacional do Idoso, inclusive
dos saldos de anos anteriores a 2020. Pelo texto, poderão
receber o auxílio as instituições sem ﬁns lucrativos inscritas nos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa ou nos
Conselhos Municipais de Assistência Social. Na ausência
destes, vale a inscrição nos órgãos equivalentes de esfera
estadual ou nacional.
Serão contempladas até mesmo as instituições que
tiverem débito ou inadimplência em relação a impostos ou
contribuições. Também não será necessária a Certiﬁcação
de Entidades Beneﬁcentes de Assistência Social (Cebas).
Os recursos devem ser aplicados exclusivamente para
atendimento à população idosa e devem ir de preferência
para ações de prevenção e de controle da covid-19, compra de insumos e de equipamentos básicos para segurança
e higiene dos residentes e funcionários, compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento dos
casos suspeitos e leves de covid-19.
O critério de rateio será deﬁnido pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, considerado
o número de idosos atendidos em cada instituição. Se o
projeto for sancionado pela presidência da República,
o repasse precisa ocorrer em até 30 dias da publicação

da lei no Diário Oﬁcial da União. O ministério tem até
esse prazo também para divulgar a lista das instituições
beneﬁciadas e os valores de repasse.
As instituições beneﬁciadas deverão prestar contas
da aplicação dos recursos aos respectivos Conselhos da
Pessoa Idosa e Conselhos de Assistência Social estaduais,
distrital ou municipais.
Recursos
O PL é de autoria das deputadas federais Leandre
(PV-PR) e Carmen Zanotto (Cidadania-SC), e no Senado
foi relatado pelo senador José Maranhão (MDB-PB).
Maranhão foi favorável ao PL na mesma forma como
foi aprovado na Câmara. Ele rejeitou as treze emendas
apresentadas por senadores para que a matéria não precisasse voltar à Câmara. Assim, o PL segue agora direto
para sanção presidencial.
O relator citou dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que revelaram que, nos primeiros
meses de 2011, o Brasil contava com 3.548 ILPIs, que
faziam cerca de 83 mil atendimentos. “Como, desde então,
a população de idosos no Brasil cresceu aproximadamente
50%, podemos estimar que essas instituições atendam,
atualmente, em torno de 120 mil idosos. Dessa forma, o
auxílio de R$ 160 milhões equivaleria a R$ 1.333,00 por
idoso atendido, o que consideramos um valor razoável”,
calculou Maranhão.
“Além de salvar vidas, o uso dos recursos para prevenir a disseminação do novo coronavírus em instituições
que atendem idosos irá ajudar a reduzir a utilização de
leitos hospitalares, inclusive caras e escassas UTIs, economizando, portanto, recursos públicos e salvando mais
vidas”, argumentou.

Fiec elabora plano de retomada da indústria,
resultado será levado a governos
Criado há 15 dias pelo presidente da Federação, o industrial e formular um documento com soluções para a
Grupo de Trabalho tem participação de industriais e retomada da atividade econômica, que será apresentado
em 90 dias aos governos federal, estatual e municipais.
economistas cearenses.
Indústrias de todos os portes e sindicatos industriais
O pós-pandemia começa a ser planejado pela indústria cearense, com o objetivo de estabelecer uma serão ouvidos para constatar as reais necessidades.
O Grupo será liderado pelo primeiro vice-presidente
estratégia de atuação para quando a contaminação pelo
novo coronavírus não mais impedir a atividade econô- da Fiec, André Montenegro, com a coordenação do
mica no Estado, segundo indica a primeira reunião de assessor econômico da Federação, Lauro Chaves Neto.
um Grupo de Trabalho (GT) comandado pelo presidente Farão parte ainda o presidente do Centro Industrial do
Ceará (CIC) Marcos Soares,
da Federação das Indústrias
e o superintendente de Relado Estado do Ceará (Fiec),
ções Institucionais da Fiec,
Ricardo Cavalcante. O objeSérgio Lopes.
tivo é elaborar um plano de
Ainda participaram, como
desenvolvimento da indústria
representantes da academia,
cearense.
os economistas Sérgio Melo,
“Vamos levar o resultado
Alcântara Macedo, Firmo
desse trabalho aos governos
de Castro, Célio Fernando,
para que eles entendam que
Luiz Eduardo Barros e Guitemos caminhos a serem
seguidos, porque o empre- Grupo de Trabalho comandado pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, vai lherme Muchale, gerente do
sário é quem realmente gera elaborar plano de desenvolvimento da indústria cearense. Foto: Fabiane de Paula Observatório da Indústria
da Fiec.
emprego e renda”, aﬁrmou Cavalcante.
Com certeza, com todos unidos, faremos um exceCriado há 15 dias pelo presidente, o GT tem participação de industriais e economistas cearenses, com o lente trabalho para que nossos industriais e governos teobjetivo de discutir estratégias para o desenvolvimento nham um norte nesse pós-pandemia, disse Cavalcante.
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Leituras VI

A geração que deu um
mapa à cultura da Bahia

Edmílson Caminha (*)
Se me pedissem escolher os dez maiores intelectuais brasileiros contemporâneos, um dos primeiros seria o baiano João
Carlos Teixeira Gomes. Jornalista, professor, poeta, ensaísta,
biógrafo, cronista, contista, romancista, João Carlos é dos poucos
a pensar com a própria cabeça, diferentemente da legião que
se conforma com dizer o já dito e escrever o já escrito. Obras
como Camões contestador e outros ensaios (1979), Gregório de
Matos, o Boca de Brasa: um estudo de plágio e criação intertextual (1985) e A tempestade engarrafada (1995) estão, sem favor
nenhum, entre as mais importantes do gênero já publicadas no
Brasil, em todos os tempos. A elas junta-se, agora, Geração Mapa
(Salvador : Caramurê, 2019), sobre o movimento que agitaria a
cultura baiana no ﬁm da década de 1950. No Colégio Estadual
(também conhecido por Central) da Bahia, estudantes vão além
das aulas e das provas e lançam revista a que dão o nome de
Mapa, título de poema do modernista mineiro Murilo Mendes.
Um dos versos, “Viva eu, que inauguro no mundo o estado de
bagunça transcendente”, era repetido em alta voz pelo inquieto
aluno Glauber Rocha, depois cineasta internacionalmente consagrado, como expressão maior do Cinema Novo. Com ele, no
grupo, João Carlos Teixeira Gomes, Fernando da Rocha Peres,
Paulo Gil Soares, Calasans Neto, Sante Scaldaferri e vários outros, a quem mais tarde se acrescentariam João Ubaldo Ribeiro,
Sônia Coutinho e David Salles, promessas que logo se cumpririam na literatura, na imprensa e nas artes plásticas. Atenta
ao que se passava fora daquela provinciana Salvador, sabia a
turma da existência dos “Jograis de São Paulo”, atores como
Armando Bógus, Rubens de Falco, Ítalo Rossi e Ruy Affonso,
que davam recitais de poesia em teatros, espaços públicos e até
boates. Glauber organiza, então, “As Jogralescas”, para encenar,
com recursos da dramaturgia, poemas de Drummond, Bandeira,
Vinicius, João Cabral e outros grandes do nosso modernismo.
Foram três espetáculos em 1956 e dois em 1957 – o penúltimo,
realizado no auditório do colégio, entraria para a história da
cultura baiana, pela surpreendente reação que provocou. Dias
depois da apresentação, o jornal A Tarde trazia extensa matéria
sobre a Jogralesca, promovida por “jovens mal orientados”
que, com as mentes “trabalhadas pelas ideias materialistas que
dominam o mundo moderno, desprezam tradições” e “vão até
o ponto de escarnecer os sentimentos religiosos daqueles que
continuam ﬁéis às suas crenças”. Escreve João Carlos Teixeira
Gomes:
Em seguida, o jornal estampava um longo Memorial, encabeçado pela professora Dalva Matos, católica fanática, e com
numerosas assinaturas de professores da congregação do colégio
(a maioria absoluta dos quais não estivera presente à encenação),
exigindo do diretor do Central, professor Moura Bastos, uma
“providência ediﬁcante” que “contribua para restaurar entre a
mocidade o respeito devido às causas nobres e elevadas”. Em
certo trecho, patéticos e ridículos, os signatários indagavam:
“Aonde querem chegar os nossos jovens?”
A repercussão foi tamanha que suscitou manifesto de apoio
aos estudantes da Bahia, com a assinatura de intelectuais paulistas já importantes: Lygia Fagundes Telles, Marcos Rey, Paulo
Dantas, José Geraldo Vieira, Bráulio Pedrosa, Mário Donato,
Sábato Magaldi, Ricardo Ramos, Décio de Almeida Prado e
outros mais. Oportuno lembrar esses espantosos acontecimentos
que, 67 anos depois, parecemos assustadoramente atuais, quando
governantes brasileiros regridem à inquisição da idade média
para desprezar a cultura, proibir obras literárias, ofender artistas
e negar o conhecimento cientíﬁco, a provar que a ignorância é
mesmo audaciosa, como certa vez declarou, com inesperada
sabedoria, Mão Santa, o folclórico político piauiense. Tempos
que nos levam a atualizar o que disse o escritor Ivan Lessa, e
melancolicamente reconhecer que, a cada 67 anos, o Brasil
esquece o que ocorreu nos últimos 67 anos...
(*) Edmilson Caminha (Fortaleza), escritor membro da
Associação Nacinal de Escritores, da Academia de Letras do
Brasil e da Academia Brasiliense de Letras.
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“Pense grande, mesmo que a sua casa pareça pequena,
Fique em casa! Together at home”
Uma questão fundamental para que o isolamento
social de fato funcione está na conscientização da população, respeitando, é claro, as diferenças entre as localidades e as pessoas, ainda mais num país de dimensões
continentais como o Brasil, onde é impossível pensar
de maneira uniforme.
O artista visual Tarciso Viriato postou em seu instagram (@
tarcisoviriato) a frase “PENSE
GRANDE, MESMO QUE A
SUA CASA PAREÇA PEQUENA, FIQUE EM CASA! TOGETHER AT HOME!” junto com
um imagem que aparecem lado
a lado um casa e uma árvore.
Trata-se de um apelo denso em
sua singeleza.
A ideia central é que ficar
na própria residência é uma
ação que ajuda não apenas a si
mesmo, mas, principalmente,
aos outros. Esse conceito de
altruísmo infelizmente muitas
vezes acaba não ﬁcando claro
para muitos. A ideia de pensar
“grande” passa justamente pelo
entendimento do espaço como
um lugar de convivência com
o outro.
A obra do artista conversa
ainda com uma reﬂexão sobre o
que está dentro e o que está fora
de cada um de nós. No presente
momento, a casa é o ambiente
seguro; a árvore, por enquanto,
embora seja a mãe natureza,
representa um espaço externo
a ser evitado. Com medicamentos apropriados e vacina,
será possível a nossa saudável
reintegração ao todo.
Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes
Visuais pela Unesp, graduado
em Letras (Português e Inglês)
e doutor em Educação, Arte e
História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
e Gerente de Comunicação e
Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo. Coordena o projeto
@arteemtempodecoronaviruse
é responsável pelo
site www.oscardambrosio.
com.br
Por sua vez, Tarciso Viriato
respondeu:
A Poética da Memória
Tarciso Viriato
Embora desde muito cedo, ainda em Fortaleza, eu

tenha começado a produzir os primeiros desenhos. As
primeiras aquarelas já revelavam uma tendência que
se tornou uma marca inconfundível do meu trabalho: o
atrevimento e a ousadia no uso de cores fortes. Construí
minha carreira artística entre asas e eixos, tesourinha e
retornos, esplanadas e monumentos de Brasília, cidade
onde a minha pintura deslanchou e ganhou o mundo.
A cor tem sido uma protagonista constante no meu trabalho,
mesmo quando, aparentemente,
ﬁca num segundo plano, onde
ela aparece sob uma densa
camada de sepia, revelando-se
apenas após a incisão quase
cirúrgica da ponta seca sobre a
tela, ou na sua plenitude, como
um caledoscópio, momento em
que construo formas emanadas
do meu vocabulário imaginário,
que tanto podem vir de experiências remotas da infância,
quanto da observação do dia a
dia, das viagens `a terras distantes (Portugal, Hungria, Polônia,
Moscou, Bélgica, França, Índia,
Etiópia, Japão, Cuba e Estados
Unidos )com seus costumes e
tradições. Na realidade, trata-se de um mapa de viagem
informalmente desenhado e
pintado, um diário de bordo
que, descrito com uma dicção
visual própria, busca serpentear olhares, mantendo-me
sempre ﬁel ao estilo que criei e
desenvolvi. Neste bric-a-brac
de cores, emerge a proposta
transvanguardista de fazer dos
riscos, dos graﬁtes e do caos, o
meu carnaval particular, quando
o projeto de pintar várias telas
numa só ganha complexidade,
aprofundando o jogo de sedução com o colorismo. Neste
momento, o construtivista se
desconstrói, embora os meus
desaﬁos diante da tela branca
sejam matematicamente pensados, mas sujeitos a imprecisões
no curso do trabalho, onde residem as grandes descobertas.
Cores geram formas e delas
surgem esse requinte inusitado
que sequestra o olhar do fruidor.
Busco sempre renovar e estabelecer novos parâmetros para a
pintura contemporânea, resgatando a espontaneidade,
a franqueza, a poesia, o lúdico e o prazer do ofício de
pintar.
Tarciso Viriato
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Leituras VII

O comandante dos generais

Aylê-Salassié F. Quintão (*)
Um marechal ? Não, não existe mais. É um capitão,
que saiu pela porta dos fundos das forças armadas, quem
agora comanda generais de quatro estrelas no Brasil. Sua
força vem dos 57 milhões de votos, mas a persistência
diante de um cenário totalmente adverso, é o que conta.
Parece ser a manifestação explícita de um Ego ferido pela
interrupção compulsória da carreira militar, há 20 anos,
por desobediência e insubordinação.
Fala mais alto um Ego inﬂado e, aparentemente, ressentido, que a vitória nas urnas, em 2018, entregue de
bandeja pelos concorrentes de oposição . No esforço de
perpetuar-se no Poder, vinham confundindo a população
com falsos candidatos, falsas retóricas e falsos programas
sociais. O viés permite inferir que a insistência nesse caminho conduziu ao retorno dos militares.
Agora, apesar dos sucessivos pedidos de impeachment
contra o atual Presidente, o Palácio do Planalto, centro
do Poder do Estado, está cercado por militares de alta
patente, comandados por um capitão proscrito. Não dá vez
aos generais. Demite-os sem mais, nem menos, e cobra
alinhamento às suas atitudes intempestivas e pensamentos confusos. Parece mesmo uma desforra, fruto de uma
personalidade duvidosa.
Aliás, vale lembrar que esse encolhimento, na prática,
da autoridade regimental dos generais, já vinha ocorrendo
desde a criação do Ministério da Defesa, no governo do
cientista presidente Fernando Henrique, seguida da designação, para dirigi-lo, de civis, antes condenados na Justiça.
A própria ex-presidente guerrilheira Dilma Roussef, ordenou um general sair de um elevador no Planalto, porque
ela queria descer sozinha para a garagem.
O quartel de comando do Exército no Planalto reúne,
hoje, alguns dos principais oﬁciais superiores das forças
armadas : os generais Braga Neto, ex-chefe da intervenção contra a violência no Rio de Janeiro, agora chefe da
Casa Civil; o general da ativa Luiz Eduardo Ramos, chefe
da Secretaria de Governo; o general da reserva Augusto
Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional; o
major da reserva da Polícia Militar, Jorge Oliveira, chefe
da Secretaria-Geral Presidência; o almirante Flávio Rocha,
chefe da secretaria de Assuntos Estratégicos. Lá estão ainda
o vice-presidente, general Hamilton Mourão, que hoje
cheﬁa um vazio Conselho da Amazônia Legal.
A nomeação, para o Ministério da Defesa, do general
Fernando Azevedo, que passou um tempo assessorando a
presidência do Supremo Tribunal Federal, pretende dar a
impressão de que as Forças Armadas assumiram uma nova
postura. Desde a posse do presidente capitão, os generais
insistem em vender a versão de que este é um governo com
militares, mas não dos militares. Com a chegada de Braga
Netto, essa ilusão acabou. Ele, que gosta de planejamento,
já apresentou até um plano estratégico de recuperação da
economia, chamado Pro-Brasil, quase que desqualiﬁcando
os esforços do Ministério da Fazenda.
Esses oﬁciais no Poder entendem que é melhor tentar
inﬂuenciar o governo Bolsonaro de dentro do que se omitir,
e arcar com os ônus elevados à frente. A coisa assumiu tal
proporção que, para alguns, o eventual fracasso do governo
Bolsonaro cairia sobre os seus ombros, como ocorreu na
queda do regime militar, em 1985. A presença do ex-juiz
Moro no ministério da Justiça ajudava a minimizar os ranços hierárquicos entre os militares, ao reforçar o carisma
justiceiro do capitão Presidente, relação agora um pouco
estremecida com a demissão de Moro.
(*) Aylê-Salassié F. Quintão, Jornalista e professor
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Ceilândia, Santa Maria e Samambaia
recebem mutirão de combate à dengue

No total, 5.341 imóveis foram vistoriados, 4.056 reservatórios de água foram inspecionados e 2.335 depósitos tratados
As ações contra a dengue continuam ocorrendo em todo
o Distrito Federal. Durante esta semana o Sanear Dengue
passou em Ceilândia e Santa Maria e Samambaia receberam as equipes de combate mosquito Aedes Aegypti. No
total, 5.341 imóveis foram vistoriados, 4.056 reservatórios
de água foram inspecionados e 2.335 depósitos tratados.
Em Samambaia, a equipe ainda conseguiu intervir na casa
de um acumulador. No último boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria de Saúde, essas cidades são as
que concentram maior número de casos de todo o DF,
juntamente com o Gama e Taguatinga.
O Distrito Federal, em 2020, apresentou um número de
casos elevados. Com as chuvas que demoraram a cessar
na cidade e com reservatórios de água propícios à criação
do mosquito acima do esperado, os casos aumentaram em
relação a 2019. Com isso, o Sanear Dengue vem atuando de
forma estratégica nos lugares que mais concentram casos.
As ações contam com a parceria dos órgãos do Governo
do Distrito Federal como o Serviço de Limpeza Urbana e

Corpo de Bombeiros Militar do DF.
Edgar Rodrigues, diretor da Vigilância Ambiental,
destaca o esforço conjunto para combater o mosquito e
futuros casos. “Nas ações, vamos aos lugares especíﬁcos
das cidades que estão com maior número de focos da doença. Quando chegamos na localidade aplicamos todas as
estratégias de manejo ambiental para combater o mosquito
de forma pontual. Além de visitar os imóveis, fazemos o
‘fumacê’ com o carro e agentes, bem como colocamos
armadilhas para atroﬁar o mosquito”, ressaltou.
Mesmo com todas essas ações das equipes, a parceria
da população é essencial. Manter o local livre de lixos e
inservíveis, bem como eliminar os reservatórios de água
que os mosquitos gostam de utilizar para se desenvolverem, são medidas essenciais de combate ao possíveis
focos. São locais como calhas, comedouro de cães e gatos,
pratos de plantas, toneis que abrigam água entre outros, que
contribuem para a proliferação do mosquito. Todos esses
reservatórios são determinados pela Vigilância como tipo
A2, em que está ao alcance da pessoa tratar.
Agência Brasília* | Edição: Isabel de Agostini

Mais duas empresas migram para o Emprega DF

Gravia e Diviforma se comprometeram a gerar 595
empregos diretos e 266 indiretos este ano.
Mais duas empresas aderiram ao Programa Emprega DF
e se comprometeram a criar 861 empregos ainda este ano
em troca do desconto no recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A Gravia Indústria de Perﬁlados de Aço Ltda e a Diviforma Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda já eram
beneﬁciárias do Programa de Financiamento Industrial
para o Desenvolvimento Econômico Sustentável (IDEAS)
e migraram para Emprega DF em troca do desconto de 43%
e 67%, respectivamente, no ICMS.
Juntas, a Gravia Indústria de Perﬁlados de Aço Ltda,
localizada no SIA Trecho 02, e a Diviforma Espaço &
Forma Móveis e Divisórias Ltda, que ﬁca na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras prometeram
a faturar R$ 301 milhões no mesmo período.
“As duas empresas foram recebidas para darmos início
aos procedimentos de negociações de migração que estavam com algumas situações pendentes. Mas o encontro
foi positivo, e o processo de migração será ﬁnalizado nos
próximos dias”, destacou o secretário de Desenvolvimento

Econômico, José Eduardo Pereira Filho.
Gerenciado pelas secretarias de Desenvolvimento
Econômico e da Economia, o Emprega DF é um dos
instrumentos criados pelo governador Ibaneis Rocha para
incentivar novos investimentos e gerar emprego e renda
mesmo em meio à pandemia da corona vírus. A oﬁcialização da adesão foi acertada em reunião nesta quarta-feira
(9) entre os empresários, técnico da SDE e o titular da
pasta, José Eduardo Pereira Filho, mas ainda depende de
publicação do acordo no Diário Oﬁcial.
Além dos 429 empregos diretos, a Gravia vai possibilitar
a abertura de outras 205 vagas indiretas. A Diviforma prevê
a contratação de 166 funcionários diretos e gerar outros
61 empregos indiretos. Mesmo com o desconto, as duas
empresas vão arrecadar R$ 76,7 mil em ICMS este ano.
Desde que foi criado, em maio de 2019, o programa
Emprega DF já conseguiu a adesão de 11 empresas. No
total, 3.899 mil novos empregos estão previstos apenas
para 2020 em troca do desconto no pagamento do ICMS.
Em quatro anos a expectativa é que o programa gere mais
de 17 mil empregos.
Agência Brasília * I Edição: Carolina Jardon

Realização de processo seletivo simpliﬁ cado vai
garantir aos alunos da rede pública até 340 mil horas
semanais
A Secretaria de Educação já tem sinal verde para a
realização do processo seletivo simpliﬁcado (PSS) de
professores substitutos para 2021. A autorização da pasta
da Economia foi dada por meio da Portaria n° 201/2020.
O processo terá validade de um ano, prorrogável por
mais um.
Mais de 40 mil pessoas concorreram no último
PSS, promovido em 2018. No ano seguinte, a seleção
foi prorrogada para 31 de dezembro de 2020. Daí,
a necessidade de se promover um novo processo
simplificado.
Os professores substitutos vão sendo chamados na
medida em que surgem carências temporárias, tais como
afastamento para estudos, licenças médica, prêmio e ma-

ternidade. São aqueles casos em que o professor titular
da carreira magistério continua no exercício, porém,
está afastado em caráter temporário.
Os substitutos recebem de acordo com os períodos
trabalhados. Atualmente, o banco de temporários da
Educação conta com mais de 25 mil professores para
todos os componentes curriculares. Mas isto não signiﬁca que todos são chamados.
Em média, a Secretaria de Educação conta com 10 mil
professores por ano, no âmbito do Programa Educação
sem Carência, que garante aos estudantes terem professores todos os dias em sala de aula, independentemente
de afastamentos. Para isto, cabe ao diretor da escola
pedir a substituição, por meio do sistema Khronos, implementado no começo de 2020, para facilitar e agilizar
as eventuais substituições.
Agência Brasília * | Edição: Renato Ferraz

Autorizada contratação de professores substitutos
para 2021 R$ 680 milhões é o total do investimento
feito com a contratação de substitutos
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Leituras VIII
Comentário

Reginaldo Vasconcelos (*)
O lulista Caetano Veloso tem uma frase lapidar em letra de
música, que pode ser exempliﬁcada nesse artigo primoroso do
confrade Humberto Ellery: “Você diz a verdade, e a verdade é
seu dom de iludir”.
Sim. Não há mentiras na longa pesquisa que Ellery empreendeu acima sobre o Presidente Bolsonaro – e ele não a fez por
ódio a ninguém, mas por pura indiferença – segundo a doutrina
de Érico Veríssimo que ele segue, até porque, lhe ensina Bernard
Shaw, “o ódio é a arma dos covardes”.
Ellery me lembra aqui a obra célebre “As Maluquices do
Imperador”, de 1927, na qual Paulo Setúbal narra com grande
verdade e malícia as excentricidades de D. Pedro I, um monarca
cheio de extravagâncias que, entretanto, promoveu a independência do Brasil e venceu, militarmente, os primeiros movimentos
separatistas nacionais.
É verdade, o Tenente Bolsonaro foi um militar insubmisso,
inconformado com o soldo que era pago ao baixo clero da caserna,
e todos os seus seguidores sabem disso. Só que, quando o ato é
ilícito, mas a sua causa é relevante ou nobre, ele ganha foros de
“delito privilegiado”.
Demais disso, o Tenente Bolsonaro não foi criminalmente
processado e expulso do Exército, mas absolvido de forma condicional, porque os Ministros que o julgaram conheciam bem o
Direito Penal e sabiam que a sua aplicação é a ultima ratio e segue
os princípios da “intervenção mínima” e da “fragmentariedade”.
Só se aplica quando não houver solução jurídica mais branda.
Sim. Bolsonaro foi um parlamentar revoltado contra o desvio
de verbas públicas pelas administrações corruptas e desonestas
que se seguiram ao regime militar, razão pela qual dizia, retoricamente, que as pessoas deveriam sonegar impostos. Mas ele
nunca foi condenado por sonegação, nem por pretenso “roubo”
de verba pública.
A propósito, a palavra “roubo”, que Humberto Ellery reitera
no seu texto, está no “joio” do mau jornalismo, que escolhe as
palavras mais dramáticas, embora inexatas, para exercer o ódio
ideológico contra o objeto da reportagem. Juridicamente, o roubo se conﬁgura pelo uso da força contra a vítima injustamente
expropriada, pois quando haja apenas modo sub-reptício o termo
correto seria “furto”.
Mas também não se classiﬁca como furto receber “auxílio
moradia”, possuindo imóvel próprio, até porque, como Bolsonaro
já pontuou, as despesas da moradia não se resumem ao aluguel,
mas a tantos e tantos dispendiosos insumos envolvidos no ato de
morar, que são sumamente necessários. E responder que gastava
a verba para ﬁns antropofágicos foi um de seus rompantes disparatados para desancar o perguntador impertinente.
Tampouco era furto, mas, no máximo, uma abusividade administrativa, usar a gasolina parlamentar, a que tinha direito, em
quantidade mais vultosa – a menos que se demonstrasse que ele a
estivesse desviando para uso ilícito ou para venda – e em sede de
Direito Penal nada se pode presumir. Tudo tem que ser provado.
Por ﬁm, sim, os planos que foram investigados e atribuídos a
Jair Bolsonaro e a outro tenente indicam preparativos para atos
terroristas – mas eles não foram cabalmente provados – tanto que
o seu parceiro não foi punido, nem deixou o Exército, e, como o
próprio articulista diz, chegou ao Coronelato.
Mas esses planos, ainda que fossem inequivocamente comprovados, não podiam e não podem ser classiﬁcados como “terrorismo”, porque atos preparatórios de crimes (o “iter criminis”)
não conﬁguram “fatos típicos”, segundo o Código Penal. A lei
que Humberto Ellery cita, e que faz uma exceção a essa regra, é
do ano de 2016, portanto não existia na época, e, como se sabe,
a lei penal não retroage para prejudicar o acusado.
Eu, sem indiferença e sem ódio, continuo achando que Jair
Bolsonaro, com todos os seus evidentes defeitos, ainda seria
um mal necessário a esta Nação, porque exerceu um “controle
biológico” contra a roubalheira da direita velha, contra a política
bolivariana do Foro de São Paulo, contra os métodos gramiscianos
da esquerda desvairada.
(*) Reginaldo Vasconcelos (Fortaleza), jornalista. Presidente
da Academia Cearenses de Letras e Jornalismo.
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Quadra chuvosa no Ceará ﬁca acima da média
histórica pela primeira vez nos últimos 10 anos

Outro ponto positivo da quadra chuvosa deste ano foi mm). Maio apresentou o menor índice pluviométrico,
a distribuição espacial das chuvas no território cearense. com 86.5 mm (-4,6%). Ainda assim, foi o maio mais
As chuvas registradas Ceará na quadra chuvosa des- chuvoso desde 2013, quando o Ceará registrou 92.2
te ano, que teve início em fevereiro e se encerrou no mm (1.8%).
domingo (31), ﬁcaram acima da média histórica pela
Reservatórios
primeira vez desde 2009. Segundo dados da Fundação
As boas chuvas tiveram impacto positivo, também,
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Fun- no cenário hídrico e o Ceará atingiu a marca de um
ceme) consultados na manhã desta segunda-feira (1º), terço da capacidade dos 155 reservatórios monitorados
o estado contabilizou 734.6 milímetros de chuva no pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Coquadrimestre, 22.3% acima do normal para o período gerh), situação que não ocorria desde outubro de 2013.
(695.8 mm).
Além disso, 35 reservatórios excederam a capacidade
Do início dos anos 2000 até hoje, somente as qua- máxima e permanecem sangrando, conforme o Portal
dras chuvosas de 2009 (965.7 mm) e 2008 (768.2 mm) Hidrológico do órgão.
haviam atingido este patamar.
Os três maiores açudes do Ceará - Castanhão, BaVolumes superiores a 695.8 mm são tratados nabuiú e Orós, ganharam 13,21%, 7,54% e 22,78% de
como “acima da média”.
volume, respectivamente,
Quando o acumulado no
de janeiro até o hoje (1).
quadrimestre fica entre
O Castanhão acumula
505.6 mm e 695.8 mm,
agora 15,97% de seu voé considerado “em torno
lume de água, Banabuiú
da média”. Já quando o
13,58% e Orós 27,96%.
observado é menor que
A recuperação ﬁca evi505.6 mm, considera-se
dente quando olhamos os
“abaixo da média”.
índices das bacias onde
Distribuição
os reservatórios estão
Além de ﬁcar acima da
localizados. Na bacia do
média histórica, o ponto
Médio Jaguaribe, onde
Açude Caldeirões, em Saboeiro, foi um dos reservatórios que sangraram no
Ceará em 2020. — Foto: Honório Barbosa
alto desta quadra chuvosa
ﬁca o Castanhão, o acúfoi a distribuição espacial
mulo é de 15,59%. Em 1º
das chuvas. “Embora algumas áreas isoladas possam de janeiro, esta taxa era de apenas 2,85%. Já nas bacias
não ter sido tão beneﬁciadas pelas chuvas, de um modo do Alto Jaguaribe e do Banabuiú, onde ﬁcam Orós e
geral, diferentemente do observado nos últimos anos, Banabuiú, a recuperação foi ainda maior. Na primeira,
as precipitações foram melhor distribuídas no estado”, que iniciou o ano com 5,74% da capacidade, este índice
avalia Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da chegou a 35,17%. Já na do Banabuiú, onde ﬁca o reserFunceme.
vatório homônimo, a capacidade saiu de 6,36%, em 1º
Segundo ela, em fevereiro, março e parte de abril, as de janeiro, para 14,18%.
condições do oceano Atlântico favoreceram o posicioOs reservatórios da bacia do Litoral, região que connamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) centrou os maiores volumes de chuva no Ceará, estão
sobre o Nordeste do Brasil, “levando chuvas, inclusive, em situação mais confortável, concentrando 99,86%
para o interior do Ceará”, aponta. “Estes números, apesar do suporte total. Dos 10 açudes, sete estão sangrando.
de preliminares, conﬁrmam os prognósticos climáticos Situação semelhante ocorre na bacia do Coreaú, que
divulgados em janeiro e fevereiro. É o melhor resultado acumula 98,81% da capacidade e possui sete dos 10
desde 2009, quando as precipitações ﬁcaram 60,8% reservatórios sangrando atualmente.
acima da média do quadrimestre”.
Aumento da demanda
No mês de maio, com o afastamento da ZCIT, foi
O abastecimento chega em um momento de aumento
possível observar uma diminuição das chuvas, que ocor- da demanda com o isolamento social. A Companhia
reram, conforme Sakamoto, associadas a áreas de insta- dec Água e Esgoto do Ceará (Cagece), responsável
bilidade formadas no oceano próximo à faixa litorânea, pela distribuição no Ceará, chegou a ampliar o sistema
ou se deslocando em direção ao estado, a partir do setor integrado de Fortaleza. As estações de tratamento do
leste da região Nordeste. “Essa tendência de redução Gavião e Oeste tiveram aumento de 3,6% na vazão de
ao longo da estação chuvosa havia sido indicada nos água produzida com o objetivo de aumentar a oferta de
prognósticos da Funceme”, ressalta a meteorologista.
água distribuída na Grande Fortaleza.
Macrorregiões
Até 10 de junho, o Hospital Regional do Sertão
Entre fevereiro e maio, a macrorregião do Cariri Central, em Quixeramobim, devem seguir recebendo
foi a que teve maior variação positiva de chuvas. Com reforço hídrico durante o isolamento. O aumento acon864 mm, o índice ﬁcou 39,9% acima do normal para a tece a partir da operação controlada de transferência de
região. Na sequência está o Litoral de Fortaleza, com água do açude Fogareiro, do sistema Banabuiú, para o
chuvas 31,8% acima da média, região que em termos Açude Quixeramobim, iniciada em maio. “Com a crise
absolutos acumulou o maior volume precipitado no provocada pela pandemia, a demanda por água se tornou
período (1.050,2 mm).
mais urgente ainda”, explicou o gerente regional, Paulo
Repetindo a tendência histórica, nesta quadra, março Ferreira. “A transferência não tem causado impacto
foi o mês mais chuvoso, com 275.7 mm (35.5% acima do no abastecimento das comunidades rurais situadas no
normal), seguido de fevereiro (192.2 mm) e abril (181.2 entorno do Fogareiro.
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Qual o papel do ﬁsioterapeuta no
tratamento da COVID-19? Saiba como atua
esse proﬁssional, formado pela UNIFOR
A Universidade de Fortaleza (Unifor)
conta com mais de 25 mil alunos, 40
cursos de Graduação, 17 Mestrados e
Doutorados, 80 especializações e MBAs,
além de 230 laboratórios para pesquisa
e prática do estudante. Com um campus
de 720 mil m², ela oferece ainda a prática
de esportes e eventos de cultura e arte à
comunidade.
Os proﬁssionais que atuam na linha
de frente contra a disseminação do coronavírus são muitos e de diferentes áreas.
Você já reﬂetiu, por exemplo, sobre o
papel do ﬁsioterapeuta no atual cenário
de pandemia?
Para esclarecer algumas das principais
dúvidas sobre a atuação desse proﬁssional, nós conversamos com a professora
Riany Sena, do curso de Fisioterapia da
Universidade de Fortaleza.
Tratamento respiratório
O ﬁsioterapeuta tem um importante
papel no tratamento e na recuperação
física de pessoas internadas pela COVID-19. No caso de pacientes mais
graves, a doença pode levar a um quadro
de insuﬁciência respiratória e exigir internação hospitalar.
“Os pacientes mais graves precisarão ser intubados e colocados em um
aparelho de ventilação mecânica para
que a pressão positiva possa auxiliar na
insuﬂação dos pulmões. Nesses casos, o
ﬁsioterapeuta é responsável pelos ajustes
dos parâmetros dos aparelhos de ventilação mecânica de forma individualizada,
procurando usar estratégias que protejam
os pulmões de lesões e auxiliando na
retirada (“desmame”) da ventilação mecânica o mais rápido possível”, explica
a professora.
Técnicas e estratégias
Riany também aﬁrma que naqueles
pacientes em ventilação mecânica, com
aumento do volume de secreção nas vias
aéreas e incapacidade de eliminá-las, o
ﬁsioterapeuta atua também na aplicação
de técnicas que facilitem a remoção de
secreções.
Também é papel do fisioterapeuta
indicar e auxiliar nas estratégias de
posicionamento que possam otimizar a
oxigenação do paciente, como a posição
prona (posição de “bruços”), assim como
na mobilização precoce do paciente.
Fraqueza muscular
A professora lembra que os pacientes
em ventilação mecânica, geralmente,
apresentam internação hospitalar mais
prolongada, o que leva ao uso de sedação e bloqueadores neuromusculares
para provocar relaxamento muscular
para que ﬁquem melhor adaptados ao
aparelho.
Esse procedimento aumenta também
a restrição ao leito e o risco de desenvolver fraqueza muscular adquirida na
UTI (“doença do paciente crítico”), que
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pode levar a graves prejuízos funcionais
- inclusive perda da força dos músculos
respiratórios e dos membros inferiores e
superiores.
“Assim, à medida que o paciente vai
se recuperando da fase mais aguda da doença, o ﬁsioterapeuta atua o mais precoce
possível com exercícios e mobilizações
que ajudem na sua recuperação funcional
e alta hospitalar”, aﬁrma.
Reabilitação continuada
Após a fase aguda da doença, alguns
pacientes que tiveram a COVID-19 irão
necessitar continuar o processo de reabilitação após alta hospitalar, sobretudo
aqueles que apresentaram prolongado
período de internação.
Esses pacientes podem ter redução da
capacidade pulmonar, fraqueza muscular,
fadiga, alterações de equilíbrio, diﬁculdade para andar, sensação de “falta de
ar” (dispneia) aos esforços (como andar
e subir escadas), o que pode prejudicar a
sua independência funcional e o retorno
a suas atividades de vida diária em casa
e no trabalho.
Além disso, a professora Riany Sena
reforça que existe também o impacto
emocional, que pode afetar não só o
paciente, mas também os seus familiares,
levando a quadros de depressão, ansiedade
e estresses pós-traumático.
“Esses sintomas, associados aos outros prejuízos funcionais causados pela
doença, impactam de forma negativa na
qualidade de vida do indivíduo. Assim, é
fundamental a continuidade do processo
de reabilitação desses pacientes, podendo
o mesmo ocorrer em casa, através de programas de atendimento domiciliar ou de
forma ambulatorial, como os programas
de Reabilitação Pulmonar”, garante a
professora.
Telereabilitação
Riany ensina ainda que a necessidade
de ﬁsioterapia, após o período de hospitalização, tem despertado no mundo
todo um interesse maior por estratégias
de telereabilitação, principalmente para
aquelas pessoas que não têm condições
de sair de casa e pela dificuldade em
encontrar serviços ambulatoriais de ﬁsioterapia devido à pandemia e às medidas
de isolamento social.
“A telereabilitação poderia ser uma estratégia interessante para oferecer uma assistência de ﬁsioterapia de forma remota,
seja por telefone ou por videoconferência
por proﬁssionais capacitados. Ainda existe
escassez de literatura sobre o assunto,
mas sabe-se que para que esta (técnica de
telereabilitação) ocorra de forma segura,
é importante que o paciente tenha um
ambiente preparado com apoio familiar
e recursos para exercícios, condições físicas, cognitivas e emocionais de realizar
os exercícios guiados pelo proﬁssional”,
reforça a professor
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano

Comendador Dr. Albery Mariano, Historiador Adirson Vasconcelos e Gustavo
Dourado, Presidente da Academia de
Letras de Taguatinga-DF.

JK e Adirson

Eu, Comendador Dr. Albery Mariano- Advogado, Teólogo, Escritor e Poeta, ﬁquei agradecido ao receber a “enciclopédia Brasília 60 anos” do historiador, amigo e conterrâneo de
Santana do Acaraú-Ceará, Adirson Vasconcelos, o qual, com esmero, se empenhou no registro
dessa valiosa obra, contendo os fatos históricos, desde a inauguração de Brasília.
Com dedicação exclusiva, pesquisa e perseverança, o escritor Adirson se empenhou em
descrever Brasília com sua beleza e originalidade, exaltando a postura do nosso saudoso e
grande estadista brasileiro, o ex-presidente da República Federativa do Brasil, o Dr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Essa enciclopédia do historiador Adirson Vasconcelos ﬁcará imortalizada nos anais da
nossa bibliograﬁa universal brasileira.
Em sendo assim, aqui ﬁca o meu abraço e admiração ao amigo e confrade.
O poema de minha autoria “JK e Adirson” faz parte de minha história como pioneiro de
Brasília, intitulado “Deixou o Ceará para encontrar o sucesso em Brasília”- publicado na
revista “ O PIONEIRO - século 21”
Brasília, 21 de abril de 2020.

Poeta: Comendador Dr. Albery Mariano
O Adirson é muito amado.
Grande escritor de Brasília;
Conhecido e bem afamado,
Como o “Dirceu de Marília”
Seu futuro esplendoroso,
Nossa águia do planalto;
Altruísta e cauteloso,
Seu sonho, foi sempre alto.

Juscelino, presidente,
O precursor de Brasília
Adirson foi conﬁdente,
Integrou-se com a família.
Filho de João Adeodato,
Da família Vasconcelos;
Descrevendo os seus relatos,
São signiﬁcativos e belos.
Este eloquente orador,
Discursa com autoridade;

P
Esprojeto
eci s
ais

Nossa Senhora da Salete, rogai por nós.
A Dama Comendadora Professora Cleuza
Luíza Mariano, devota e assídua romeira do
Santuário Nossa Senhora da Salette, em Caldas
Novas-GO, emocionada e feliz, após a Missa
dominical, agradece a intercessão de Nossa
Senhora por uma grande graça alcançada por
um de seus irmãos. Aguarda, com ansiedade
o término da pandemia, e da mesma forma
em que fez o pedido, será feito no Santuário,
o agradecimento solene, em cada uma das 14
estações da Via Sacra. Louvado seja Deus,
para sempre.

Brilhante e ﬁel redator,
Engrandece esta cidade
O estadista e o escritor,
Adirson e Juscelino
Presidente e Historiador,
Eles seguem seus destinos.
Grandes mestres da oratório,
Celebridade dos pioneiros
Contemplamos a história
Desses heróis brasileiros.

“Brasília, minha cidade Brasília,
Meu céu, meu mar”
O Adirson é a personalidade
Que Brasília sabe amar.
“Como pode o peixe vivo,
Viver fora da água fria”.
JK o criador de Brasília
A pátria o reverencia,
Ambos, os brasileiros conhecem,
Seus admiráveis sucessos;
Poucos, na vida merecem
Ser, recitados em versos.

Palavras de sabedoria de um jovem ancião adventista

Os 8 remédios naturais

“Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo
corra bem, assim como vai bem a sua alma.” 3 João 1:2
Em poucos meses epidemias e doenças tiram centenas
de milhares de vidas ao redor do mundo. São pessoas
com familiares, amigos e conhecidos. Pessoas que nutriam sonhos dentro de si, mas que repentinamente se
foram por causa de terríveis doenças. Lamento muito por
todas as vidas perdidas e tenho orado pelos familiares
que estão buscando enfrentar o vazio da perda de alguém
que amava. O apóstolo João ressalta a importância de
manter uma boa saúde e um estilo de vida saudável. Ele
orava para que as pessoas tivessem saúde a ﬁm de que
possam vencer as enfermidades. Não é porque alguém
tem fé em Deus que está livre de todas as doenças. Elas
fazem parte da trajetória humana. Por isso, é necessário fazer o possível para evitá-las. Neste momento é
indispensável o uso de máscaras, álcool em gel para as

Ceará em Brasília

mãos, distanciamento e medidas de isolamento. Contudo,
para que “tudo corra bem” como diz o apóstolo João, é necessário o constante cuidado com o sistema imunológico. A
seguir, a Palavra do Senhor mostra como fortalecer o nosso
sistema imunológico apresentando os 8 remédios naturais
que Deus deixou de presente a todo ser humano. 1- Água
(Gn 1:2,6-10, 2:10): Beba cerca de 7 a 8 copos diários de
água pura. 2- Luz Solar (Gn 1:3,16-18): Passe cerca de 20
minutos diários na luz do sol. 3- Ar puro (Gn 1:20-21, 2:7):
Caminhe ao ar livre e deixe seu lar sempre bem ventilado.
4- Nutrição (Gn 1:29,31): Certiﬁque-se de construir uma
alimentação saudável. 5- Exercício Físico (Gn 2:15, Ec
9:10): Faça um plano de atividades físicas, mesmo que seja
em seu próprio lar. 6- Equilíbrio (2 Timóteo 1:70): Mantenha o equilíbrio em tudo o que ﬁzer, inclusive no cuidado
da saúde 7- Repouso (Gn 2:1-3, Ex 20:8-11): Durma bem
diariamente e descanse de seus trabalhos no dia do descanso, o sétimo dia. 8- Conﬁança em Deus (Sl 91:1-3): Crie

uma devoção pessoal a
Deus (ore, estude a Bíblia
e sempre fortaleça sua fé
no Criador). Deus não se
alegra com o sofrimento
de ninguém, ele te ama
e quer te ver bem e com
boa saúde. Portanto, não
deixe o cuidado de sua
saúde para a última hora,
comece agora mesmo a
exercitar os oito remédios
naturais!
Jefferson Alan Silveira. Ancião e estudante
de teologia do UNASP.
WhatsApp: 971044934.
Email: jeffersonalan.silv
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Leituras IX

A vez da Vida

Regina Stella (*)
Ah! Você, tão apressado, que nem percebeu sequer o
dia que amanheceu transparente, iluminado como se fosse a
meio! Habituado a cada manhã com o sol que chega, claro,
forte, iluminando a vida, e este azul do céu profundo, que dá
ganas de sorver o inﬁnito, você nem se dá conta da beleza
que irrompe ao seu redor! E passa por ela indiferente, sem
ver, sem sentir, sem descobrir o detalhe da folhagem que
forte se agarra às pedras, na ânsia de subir e sobreviver,
simples peculiaridade do Imbé, sem sequer notar a pequenina e insigniﬁcante ﬂor, tão amarela, que se esparrama
como um tapete para você pisar e nada mais pleiteia que
viver e colorir o chão, se misturando à relva.
Ah! Você nem reparou no gramado que ontem era cinzento e agora se estirou, preguiçoso e subiu as colinas com o
afago da chuva que lhe arrepiou as entranhas. Nem atentou
para os Flamboyants que em vermelho levantam para o céu
seu grito de vida. Na explosão de cor! É o apelo que vem
lá de dentro, incontida força e energia que lhe atravessa
o cerne e irrompe pelo tronco, pelos galhos e chegando à
tona proclama aos céus e à terra, a graça da vida a ânsia
de se dar, de se mostrar, de se multiplicar.
Nem percebeu que depois de erguer à amplidão a oferta
de si mesmo, no colorido vivo de suas ﬂores, vestido de
rei, se dá à terra e se esparrama ao chão se dividindo em
mil, nas pétalas que tingem de sangue o verde do gramado,
prolongando a oferta, a doação.
Ah! Você não viu a carinha redonda das papoulas,
brejeiras, brincando e rindo quando a brisa passou e lhe
cochichou segredos! Nem a louca euforia das palmeiras,
e afago dos galhos se torcendo, se tocando, se envolvendo, mágico ballet, quando o vento, ousado, lhes bateu de
cheio, irreverente, despertando-os do leve embalo em que
se quedam.
Ah! Você não teve tempo! E como poderia, gastar os
escassos segundos que lhe sobram, em detalhes corriqueiros, comuns, sempre presentes, se a preocupação lhe toma
por inteiro as horas, os dias, o próprio ar que respira, com
os números nas redes, nas bolsas, com os cifrões que se
enﬁleiram, dedo em riste, pedindo conta, exigindo exclusividade. Como poderia, tantos os compromissos! Como
uma ideia ﬁxa, a pulseira para usar uma vez por mês, toda
brilhante, o carro que precisa desﬁlar, a boutique, o vestido
colorido, bem verão, que precisava usar!
Como poderia na obsessão de conseguir um lugar de
prestígio junto ao chefe, e gozar das regalias do poder?
Como poderia essa monotonia do quotidiano, acordar, levantar, a digitação na seção, a aula do menino, a matemática
a ensinar. E essas paredes de Hospital, sempre alguém a
chorar, a sofrer, a suplicar! E essa mesa, dura, empedernida, tantos os processos! E essa preocupação de concluir
a tarefa, ontem começada. No colégio, na repartição, no
consultório! O cliente esperando, o menino aguardando,
o chefe exigindo... E a vida passando
E aguardando para as férias, amanhã, a hora da festa,
engalanada hoje, para você, a terra! E aguardando para
depois o instante da alegria, a descoberta da paisagem
linda por onde você passa todo o dia, indiferente, sem
olhar! Aguardando para depois a hora de estender a mão
e simplesmente confessar seu bem-querer. Aguardando,
adiando, protelando sempre, a hora de ver, de sentir, de
descobrir. De viver. Plenamente. Intensamente!
Agora é a vez do riso, a hora de dizer o verso, de cantar a
poesia. De contar o segredo de falar de ﬂor, de dizer do amor.
Agora é o instante de querer, de se dar, de ser feliz. Agora
o instante de colher a rosa. Agora é a hora. Hoje é a vida
(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritora
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Monitor aponta Ceará e Maranhão como estados
do NE em melhor situação em relação à seca
Níveis de seca reduzem no Nordeste, mas situação
ainda é crítica.
O mês de abril marca o ﬁm do principal período de
chuvas em maior parte do Nordeste e, neste ano, com os
resultados positivos principalmente na porção mais ao
norte da região, o novo
mapa do Monitor de Secas indica áreas sem seca
relativa ou classificadas
apenas com seca fraca até
o último mês.
Proporcionalmente, o
NE está com 61,7% de seu
território com algum nível
de estiagem. Os estados
em situação mais confortável, isto é, que apresentaram maiores percentuais
de suas áreas sem seca
relativa, são o Maranhão
(72,1%) e o Ceará (69%).
Este último, inclusive, apresentou o trimestre – fevereiro
a abril – mais chuvoso em 11 anos.
“O Monitor mostra que grande parte do Ceará atingiu
uma condição de normalidade, com exceção da parte central, que ainda está sob seca fraca. Quando nós olhamos
as precipitações de janeiro até agora, percebemos que esta
área é a que teve totais menos signiﬁcativos em relação
às outras do estado”, comenta o presidente da Fundação
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme),
Eduardo Sávio.
A situação mais crítica está no interior do Nordeste,
correspondendo a grande parte da Bahia, onde estão áreas
classiﬁcadas em seca grave. Lá, 89,7% do território está
com alguma das categorias de seca.
Em relação ao mapa do Monitor de Secas de março,
todas as áreas apresentaram melhorias, seja reduzindo os
níveis de seca ou ﬁcando relativamente sem ela.
Preocupante
Apesar das chuvas, o Nordeste ainda tem 143 dos seus
principais 530 açudes com volume abaixo dos 30%, de
acordo com dados atuais da Agência Nacional das Águas
(ANA).
No Ceará, o Castanhão, maior reservatório da América
Latina, está com apenas 15,7% de sua capacidade total.
Conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
(Cogerh), dos 155 reservatórios monitorados no estado,
40 estão sangrando, mas 50 estão com volume abaixo
dos 30%.
Sobre a ferramenta
O Monitor de Secas promove o monitoramento regular e
periódico da situação da seca, por meio do qual é possível
acompanhar sua evolução, classiﬁcando-a segundo o grau
de severidade dos impactos observados.
O projeto é coordenado pela ANA, com o apoio da
Funceme, e desenvolvido conjuntamente com diversas
instituições estaduais e federais ligadas às áreas de clima
e recursos hídricos.
Níveis de seca reduzem no Nordeste, mas situação
ainda é crítica
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba são os estados com maiores percentuais por área com algum grau
de severidade
O Monitor de Secas apontou redução das áreas e dos
níveis de seca em maior parte da região Nordeste no mês
de março em comparação com fevereiro, conforme o mapa
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mais recente da ferramenta de monitoramento regular e
periódico da situação da estiagem na região e de outros
estados fora dela.
Conforme os dados mais recentes, o Nordeste tinha
79,91% da sua área com algum nível de seca, que vai da
grave para a excepcional.
Já no último mês, apresentou 75,29%, o que
representa uma variação
absoluta de cerca de 5%.
Neste contexto, o mais
relevante é que a região
segue sem apresentar os
dois piores níveis e ainda
passando de 33,44% para
14,115 quanto à porção
com seca grave.
Hoje, os estados mais
atingidos com algum
grau de severidade são
Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Paraíba. Já aqueles com maiores percentuais
considerados sem seca relativa são Maranhão e Ceará, que
têm 65,06% e 38,85%, respectivamente.
“A atenuação e até a extinção de categorias de seca mais
intensa em algumas áreas estão associadas aos desvios
positivos de precipitação acima de 100 mm para o mês de
março”, comenta o pesquisador da Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Francisco
Vasconcelos Júnior.
Cenário hídrico
Apesar dos dados positivos, em estados como o Ceará,
onde 38,84% do território está sem seca relativa, o cenário
hídrico ainda é preocupante. Dos 155 açudes monitorados
pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Funceme), 57 estão com capacidade abaixo dos 30%. A boa
notícia é que os principais reservatórios do estado recebem
água no último bimestre.
“Nos meses de fevereiro e março as precipitações
aconteceram de forma mais regulares, quando comparado com o mês de janeiro. A distribuição espacial e
temporal das precipitações contribuíram para a gradual
redução no nível de severidade da seca em todo o território cearense. Um exemplo foi a alta no nível de água
armazenada nos dois maiores reservatórios do Ceará,
Castanhão e Orós”, explica o geólogo da Gerência de
Pesquisas e Estudos em Recursos Hídricos da Funceme,
Gilberto Mobus.
Com capacidade para 6,7 bilhões de metros cúbicos
d’água, o açude Castanhão iniciou o ano com pouco menos
de 2,5% de água armazenada. Embora a atual condição não
seja confortável, hoje o reservatório está com aproximadamente 13% de água armazenada.
Outros estados
Fora da região Nordeste, os estados que são acompanhados pelo Monitor de Secas como Tocantins, Minas Gerais
e Espírito Santo, também apresentaram saldo positivo
quanto à variação dos níveis de severidade da estiagem.
Porém, o estado da região Norte tem apenas 3,89% da sua
área sem seca relativa.
Minas apresenta, conforme o mapa mais atual da ferramenta, 41,49 (%) da sua área com algum grau de seca,
sendo a maior parte classiﬁcado com seca moderada. Neste
nível, são esperados alguns danos às culturas e pastagens,
além de córregos com níveis baixos. Já no ES, todo o estado
está classiﬁcado sem seca relativa.
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Leituras XI

O Humor Negro e o Branco Humor
O que os ﬁlósofos diriam
sobre estes tempos de Coronavírus?

Platão
Fiquem na caverna, porra!
Friedrich Nietzche
Fique em casa, por mais difícil que seja suportar sua própria
presença.
René Descartes
Habito, ergo sum.
Hegel
Tese: ﬁque em casa;
Antítese: ﬁque em casa;
Síntese: ﬁque em casa.
Heráclito
Não se pega duas vezes o mesmo vírus, na segunda vez o
vírus e você já são outros.
Jean Jacques Rousseau
O homem é bom por natureza, mas o vírus o corrompe.
Aristóteles
O vírus está apenas cumprindo seu papel no Cosmos ao
infectar corpos.
Santo Agostinho
A medida de amar é amar longe.
São Francisco De Assis
Onde houver vírus, que eu leve álcool em gel.
Protágoras
O vírus é a medida de todas as coisas.
Hannah Arendt
Para o vírus, matar é uma tarefa banal e cotidiana.
Immanuel Kant
Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e
respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento
delas se ocupa: o céu estrelado lá fora e eu aqui dentro.
Sigmund Freud
O vírus dá plena vazão a suas pulsões reprodutivas porque
não é reprimido sexualmente, na infância, pela civilização.
Ludwig Wittgenstein
Aquilo que não se pode contrair, não se pode transmitir.
Jacques Derrida
O objetivo de todo vírus deve ser a desconstrução do corpo
infectado.
Zygmunt Bauman
A maior evidência da sociedade líquida é sua dependência
do álcool.
Vilém Flusser
O DNA do vírus não pode ser decodiﬁcado porque a escrita
acabou.
Michel Foucault
Esses métodos que permitem o controle minucioso das
operações do corpo são o que podemos chamar vírus.
Walter Benjamin
A reprodutibilidade excessiva e sem freios do vírus traz
como consequência a perda de sua aura de sacralidade.
Simone de Beauvoir
Não se nasce infectado, se torna infectado.
Jean Paul Sartre
Nada a retiﬁcar, o inferno são os outros.
Karl Marx
Trabalhadores do mundo, separai-vos.
Cristo
Amai-vos uns aos outros ﬁcando longe uns dos outros.
Olavo de Carvalho
O vírus é um idiota, eu sou um idiota. Na verdade nem sei
o que estou fazendo aqui nesta lista, nunca fui ﬁlósofo.
Judith Butler
O fato de esta lista ser composta por 95% de homens revela como a história da humanidade é a história da dominação
patriarcal. Homens são o verdadeiro vírus.

Ceará em Brasília

Culinária

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia). Garçons: Raimundo Vieira(Viçosa do Ceará), Edmilson Bezerra, (Poranga),
Johnson de Souza (Santa Quitéria
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 Tel( 61) 3274-7805.
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 337988763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolândia) arrendatário
3329 8761 e 3323 4207
Bartolomeu
SHCS Quadra 409 bloco C loja 06 Asa Sul 70257-180- 3442 1169
Chefe de Cozinha: Maitre Wellington (Ipu), Maitre e sommelier:
José Felismino (Cintra Netro) (Fortaleza), Cozinheiros: Francisco
Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e José Alex Facundo de Almeida (Boa Viagem)
Beirute Sul
Proprietário Francisco Marinho(Ipu) - SCLS 109 Bloco”A” Loja
2/4 – Asa Sul /3244 1717 Bloco C - CLS 211 Bloco C Loja 17.,
CEP 70.272.530 Reservas 3363 30 62 e 3245 3463 Gerente Edison Carlos Vidal (Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes
(Quixadá)
Beirute Norte
Maitre Bartolomeu Marinho(f.cearense, Brasília)
Coco Bambu – Frutos do Mar
Gerente Geral Eilson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pinheiro
(Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortaleza) Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo Auzivan
Pinheiro ( Milhã) - SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte CÍcone
Parque - 70200-002 Tel 3224 5585
Brasília Shopping
Endereço: Setor Comercial Norte Q 5 Bloco A Brasília shopping
Lojas 2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400
Telefone:(61) 3038-1818
Coco Bambu Áquas Claras
Localizado em: DF Century Plaza Endereço: Rua Copaíba, 1 Águas Claras, Brasília - DF, 72010-110 -Telefone:(61) 3262-0559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara)
e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luis Neto Alves
Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapina), barmen: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Recepcionista
Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote - 1 A - Asa Sul - Tel 61. 3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224 1634 3226 1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre : Valdemir Alves Souza (Sobral); garçon: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC
SCES Trecho 02 Conj 3226 2005 3224 8429 3223 5679
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Independência) Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa). Elisimar
Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); barman Francisco Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); cozinheiros: Romário Vieira
Barreto (Tauá) e Francisco Dermival dos Santos (Nova Russas).
Dona Graça
Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará)
casa 15 Vila PlanaltoTel 3032 1062 - 70804-270
Feitiço Mineiro
Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo César Lima
da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril). João
Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Biano, ﬁlha
de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas 03,45 e 41
3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte) ;garçon:
José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros,
pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368 3337
Gero
Gerente: Célio Freitas (Hidrolândia) Maitre: Alexandro Araújo
Nascimento (Itarema) cozinheiro: João Moura Rodrigues (Itarema)

SHIN C04 Lote A Loja 22 Térreo Iguatemi
3577 5522 8110 0209
Galeteria Beira Lago
Proprietário João Miranda Lima (Ipueiras)
Gerente José Afonso Miranda Lima (Ipueiras). Maitre:Raimundo,
Chaves de Carvalho (Nova Russas) garçons: Helio Martins de Melo
(Nova Russas) e Antono Alcimario (Pereiro(, churrasqueiro: Valdemar
Araújo de Souza ; serviços gerais: Joaquim Rodrigues Ferreira (Nova
Russas) - SCES Trecho. 02 conjunto 33, ao lado do PIER 21
Ki Filé
Maitre – Maitre, Roberto Cavalcante (f.Cearense), Chefe de Cozinha, Raimundo Cavalcante (Sobral). Gerente Eduardo Vasconcelos
(f.Cearense), garçons: Francisco Souza (Sobral) e Raimundo Mourão
(Nova Russas), cozinheiro: Francisco Ferreira (Granja)
405 Norte, bloco A - lojas 55/65/69 - (61)3274-6363
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Marilza / Regina (Camocim); Garcon: Zé Vanildo (Sobral) Especialidade: Picanha na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de dois, panelada, rabada,
sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 60 Planaltina-DF (em frente
à Feira de Confecções de Planaltina) - 33897000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu) - SCLS 206, Bloco “C”,loja 36 –
Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte, 135
- Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 3382-0444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 3201 5204 - Dono e Maitre – Francisco
Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe)
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14., Lago Norte/21947641 Em
frente a loja do Pão de Açucar.
New Koto (comida japonesa)
SQS 212 loja 20 - 3346 9668
Garçons: Francisco Olavo Aprigio, Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de Guaraciaba do Norte, José Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José Aurélio (Sobral), sushiman João
Carlos Nascimento e o ajudante dele, Eridam Lopes e o ajudante de
cozinha Francisco Alan, todos de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol
Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005
- Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill
Dono: Chico Élcio (Sobral) - Quadra 4. Conj, A Lt 60 – 9627 6430
Planaltina - 73.300-000
Praliné
SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 3443 7490,
3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José Osmar Gabalia (Sobral), Caixa: Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte
Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toinha) Celeste
Jorge Mesquita (Santa Quitéria)
409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel 3271 8722
Restaurante Central
Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); Churrasqueiro e especialista
em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self
service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada. Praça de
Alimentação da Feira de Confecções de Planaltina-DF - 96313335
(Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias(Independência) ; Gerente
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio
(Sobral) 3ª. Avenida Área Espcial S/N <Mercado do Núcleo Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 - 98147 0585 3021 4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Messias Lima da
Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro
CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110 035 Tel
3563 4674
Silvio’s Bar e Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 33495650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 33 28 4265
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Casa do Ceará encaminha novo plano de ação para a Secretaria de Desenvolvimento
Social do DF solicitando suplementação emergencial para ações de combate
ao COVID-19 para atendimento de idosos na Pousada
Sucessivos exames e testes foram realizados e não
houve um só caso de infecção e internação entre os
idosos assistidos. Além disso, tivemos a solidariedade
dos que conhecem a Casa e que nos permitiram a
manutenção da pousada.

A Diretoria Executiva da Casa do Ceará em
Brasília ;em reunião realizada em 01.07. aprovou
encaminhamento de plano de trabalho para a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, pedindo
suplementação emergencial para enfrentamento à
pandemia do COVID-19;

José Sampaio de Lacerda Júnior assinalou que
aguarda a marcação da data para a assinatura do
convenio, sendo que entendimentos permanentes tem
permitido ajustes na proposta.

O Presidente da Casa, José Sampaio de Lacerda
Júnior, comunicou a diretoria que a Casa do Ceará
solicitou a Secretaria de Desenvolvimento Social, por
meio de um plano de ação, o valor de R$ 66.221,88
para utilização durante seis meses e está aguardando
ser convocada para assinatura do termo aditivo ao
convênio celebrado, que permitiu que a Casa recebesse idosos na Pousada Crisantho Moreira da Rocha.

Mayara Noronha, Primeira dama do Distrito Federal, Secretária do
Desenvolvimento Social, com que decidirá sobre o novo convenio do
GDF com a Casa do Ceará. Fotos: Renato Raphael / Sedes

Quando estivemos com o governador Ibaneis Rocha, em 2019, o governador solicitou informações
sobre a Pousada, há 50 anos em funcionamento na
Casa, prometendo ampliar a presença do GDF, e
anunciou que pessoalmente iria doar todos os seus
vencimentos de 2019 para a manutenção da Pousada,
o que foi feito.

Para a Casa o importante é a ampliação do Convenio que nos possibilitará ampliar o nosso atendimento
e termos condições para isso. Mesmo, com todo o
rigor da pandemia, e com a presença constante da
ﬁscalização dos órgãos distritais, a Casa assegurou
assistência aos idosos colhidos em sua Instituição de
Longa Permanência com alto padrão de atendimento.

O presidente da Casa anunciou que a entidade
está se preparando para entrar com documentação
junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, para se habilitar a ajuda estabelecida pelo Congresso Nacional para as entidades de
atendimento a pessoas idosas. “Esperamos superar
a burocracia pois temos uma longa tradição de assistência social aos idosos de Brasília e Entorno,
não necessariamente cearenses, o que nos credencia
acesso ao programa oportunamente patrocinado
pelo Congresso Nacional e operado pelo governo
do Presidente Jair Bolsonaro.
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