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Depois de 10 anos, as águas do São Francisco chegaram ao Ceará 
mas a barragem de Jati se rompeu. Lamentável. Leia mais na pág. 20

Casa do Ceará aguarda regulamentação da ajuda 
federal dos idosos para a Pousada dos idosos

Reunião da Diretoria da Casa do Ceará por vídeo conferência

Casa do Ceará recebe doações 
para a manutenção da Pousada. Leia mais na pág. 04

Idoso Horácio de Aguiar Filho realizando teste
 para covid-19 na pousada de idosos 

Francisco Luciano Madeira realizando teste 
para covid-19 na pousada de idosos

Doações da Fundação Itaú.

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.

Em reunião virtual da Diretora Executiva da Casa do Ceará, realizada em 11/08/2020, foram aprovados os nomes dos associados Antônio Assunção, 
que era suplente do Conselho Fiscal, para titular, e de Sebastião Gurgel Holanda para suplente do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal deverá se reunir 
para eleger o novo presidente que substituirá Evandro Pedro Pinto, que prestou inestimáveis serviços à Casa do Ceará,

Na mesma reunião, o presidente José Lacerda Júnior anunciou que a Casa está sobrevivendo com dificuldades, face a pandemia da COVID -19, mas 
que tem sido feitas importantes doações especialmente destinadas à Pousada Crysantho Moreira da Rocha. Confirmou, também, que com a colaboração 
da promotora de justiça Ana Cláudia Alves de Melo e da Vara de Execuções Penais de Brasília foram feitas doações de R$ 14 mil para a entidade.

Na oportunidade, o presidente confirmou negociações para aluguel de uma área frontal para uma empresa que já se habilitou em concorrência no 
valor de 12.000 reais, a partir do exercício de 2021, e a Superintendente Antônia Guimarães está adotando providências sanitárias para o retorno em 
tempo integral da Policlinica e da Odontoclinica, bem como dos cursos de profissionalizantes e de capacitação.

O diretor de Cultura Edmilson Caminha está empenhado em fazer funcionar o curso de cuidador de idosos, e que a Diretoria está aguardando a 
regulamentação da doação de recursos federais, aprovados pelo Congresso para as instituições de longa permanência para idosos.
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Conversando com o Leitor 
# Os nossos sites principais continuam sua trajetória 

de exposição. O nosso portal (site) chegou aos 437.426 
acessos de visitantes nos últimos 30 dias, nada mal numa 
época em todos os portais estão em queda livre depois 
do Face Book, Instagram e Whats app. O nosso site é 
atualizado todos os dias com noticias que dizem respeito 
ao Ceará e aos cearenses.

 
# Na Covid 19 mantivemos os cearenses espalhados 

em todo o planeta sobre a evolução da pandemia em terras 
cearenses, com dados oficiais.

 
# Tivemos nos últimos 30 visitantes (cearenses ou não) 

residentes em 18 países tais como Estados Unidos, Emi-
rados Árabes Unidos, Costa do Marfim, França, Reino 
Unido, Nigéria, Paraguai, Turquia, Argentina, Bulgária, 
Benin, Bolívia, Bahamas, Holanda, Portugal e Togo.

 
# Registramos 3.463 usuários, 3.313 novos, 4.174 

sessões e 6.885 visualizações de páginas.
 
# Fomos visitados por brasileiros de Brasília, Forta-

leza, Novo Gama. Valparaíso, Águas Lindas, São Paulo 
Dubai, Luziânia, Rio de Janeiro, Cidade Ocidental, 
Campo Grande, Porto Alegre, Planaltina, Recife, Niterói, 
Curitiba, Santo Antônio do Descoberto, Juazeiro do Nor-
te, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Joinville e Abijan.

 
# Postamos mais um vídeo com o nosso companheiro 

Wilson Ibiapina, desta vez produzido e dirigido por seu 
filho, Fábio Ibiapina, um dos craques de edição de ima-
gens da Rede Globo.

 # Na nossa página inicial do Portal da Casa nos links 
da TV Casa do Ceará e de Vídeos está a relação dos vídeos 
de Wilson Ibiapina, verdadeiras obras primas.

 
# Atualizamos os links das 184 prefeituras do Estado 

do Ceará com suas bandeiras e seus slogans de prefeitos 
municipais atuais. Muitos dos nossos municípios tem 
bandeiras e muitos tem hinos municipais.

 
# No nosso portal a bandeira do Ceará tremula e o Hino 

do Estado do Ceará pode ser ouvido e baixado.
 
# O nosso site auxiliar, Brasília 50 anos de Ceará, con-

tinua bombando e bate 157,558 visitas às 400 paginas de 
textos sobre 150 cearenses pioneiros de Brasília. O livro 
foi editado par marcar os 50 anos de Brasília. O projeto 
foi apoiado por M Dias Branco. 

 
# O outro site 50 anos da Casa do Ceará, comemorados 

em 2008, também contem textos sobre 150 cearenses que 
aqui construíram parte de suas vidas e de suas trajetórias. 
Chegamos a 35702 visitas, o que é muito positivo. O 
projeto também foi apoiado por M. Dias Branco.

 
# O nosso Portal tem um banco de imagens sobre a 

Casa do Ceará e os grande eventos realizados nos últimos 
12 anos com as fotos utilizadas principalmente na Galeria 
de Fotos que eternizou os grandes eventos da casa.

# Ayrton Rocha está semeando a trajetória de seu filho 
pintor, que leva o mesmo nome do pai.

Espaço Luciano Barreira
O PADRE E O RABINO

Num banquete, botaram um padre católico sentado ao 
lado de um rabino judeu.

O padre, querendo gozar o rabino, enche o prato com 
pedaços de um suculento leitão e depois oferece para o 
“colega”.

O rabino recusa, dizendo:
- Muito obrigado, mas...não sabe que a minha religião não 

permite a carne de porco?
- Noooossa! Que religião esquisita! Comer leitão é uma 

delícia! - Comenta o padre com ironia.
Na hora da despedida, o rabino chega e diz para o padre:
- Mande minhas recomendações a sua mulher!
E o padre, horrorizado:
- Minha mulher? Não sabe que a minha religião não 

permite casamento de sacerdotes?
- Noooossa! Que religião esquisita! Comer mulher é uma 

delícia!!!....
.......  mas, se você prefere leitão....!!!
 
EXISTEM CINCO COISAS ANTIGAS QUE SÃO 

BOAS:

• Esposas idosas.
• Os velhos amigos para conversar.
• A velha lenha para aquecer.
• Velhos vinhos para beber.
• Os livros antigos para ler.

QUANDO UM HOMEM DEVE USAR BRINCO 

Um dia, no escritório de advocacia, um homem reparou que 
o seu colega, muito 

conservador, estava usando um brinco. 

- Não sabia que você gostava desse tipo de coisas - comentou. 
- Não é nada de especial, é só um brinco - replicou o colega. 
- Há quanto tempo você o usa? 
- Desde que a minha mulher o encontrou, no meu carro, na 

semana passada.

O AZARADO

- Um sujeito encontra um amigo que não via há muito tempo e, 
querendo ser simpático, inicia a conversa:

- E aí Fonseca, tudo bem?
- Péssimo.. - responde o outro.
- Mas como péssimo? Com aquela Ferrari que você tem?
- Deu perda total num acidente... E o pior é que o seguro tinha 

acabado de vencer.
- Bem, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. E aquele filhão 

inteligente?
 - Estava dirigindo a Ferrari.... Morreu.
- O cara tenta fugir daquele assunto tão trágico:
 - E aquela sua filha que mais parecia uma modelo?
- Pois é.. Estava junto com o irmão. Só a minha mulher não 

estava no carro.

QUANDO NEM O CELULAR RESOLVE

Eu acabei de fazer isso. O Político chega numa vila no interior 
e as pessoas se aproximam e falam pra ele:

- Senhor, a gente aqui tem dois problemas grandes.
- Qual é o primeiro?
- Não temos médico.
O político pega o celular, caminha falando e volta e diz:
- Pronto! Amanhã chega um médico. Qual é o segundo 

problema?
- Aqui não pega o celular. 

Expediente
Fundada em 15 de outubro de 1963

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

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

do César Mesquita (Fortaleza), João Vicente Feijão (Fortaleza), Osmar Alves de Melo 
(Iguatu), Vicente Landim de Macedo (Aurora), Francisco Alberi Mariano (Santana do 

Acaraú), Antônio Carlos Aguiar (Sobral), José Adirson de Vasconcelos (Santana de 
Acaraú), Élson Cascão (Araguari - MG), José Wilson Ibiapina (Ibiapina)

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

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

(Baixio-CE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Dire-
tor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Educação e 
Cultura: Edmilson Sobreira Caminha Júnior (Fortaleza-CE), Diretor de Comunicação 

Social: João Bosco Serra e Gurgel (Acopiara-CE), Diretora de Promoção Social: Maria 
Djanira Gonçalves (Aurora-CE), Diretor Jurídico: João Rodrigues Neto (Independên-
cia-CE),Diretor Administrativo Financeiro: Vicente Nunes Magalhães (Aurora-CE).

Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: (Vago), Membros Efetivos: José Alves de Melo 

(Iguatu-CE), José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-CE) e Antônio Assunção 
Oliveira (Iguatu-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE), 
Cleuza Luíza Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).

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

Conselho Editorial
Adyrson Vasconcellos (Santana do Acaraú), 

Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson Caminha (Fortaleza), Egídio Serpa (Fortaleza), 
Frota Neto (Ipueiras) Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza), 
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides (Juazeiro do Norte), 

José Jézer de Oliveira (Crato), Luís Joca (Fortaleza), Marcondes Sampaio 
(Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), Narcélio Lima Verde (Fortaleza), 

Paulo Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama), 
Roberto Aurélio Lustosa da Costa (Sobral).

Diretor
Inácio de Almeida (Baturité)

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

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

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

CEP 70.790-100 | Fone: 3533 3800
Email: casadoceará@casadoCeará.org.br / www.casadoceará.org.br

A pandemia do corona vírus colocou o 
Ceará no 3 entre infectados e mortos.

Lamentamos esta desventura.
Elogiamos as ações do governo do Ceará, da 

prefeitura de Fortaleza, dos prefeitos da região 
metropolitana de Fortaleza, de Juazeiro do Norte 
e de Sobral e de todos os municípios, porque fir-
mados num só propósito, acabaram derrotando 
a pandemia 

Foi trágica e nefasta a omissão do Ministério 
da Saúde em todo o processo.

O Brasil deveria seguir o roteiro definido 
pela Organização Mundial de Saúde, com 
uma liderança nacional afinada com Estados 
e Municípios em favor do objetivo comum: 
salvar vidas.

A politicagem atrapalhou no plano estri-
tamente sanitário e deve ser responsabilizada 
pelos mais de 120 mil brasileiros mortos.

Doutra parte, a politicagem administrou 
uma catástrofe social severa e de difícil contro-
le, ao criar o auxílio emergencial, que superou a 
renda mínima do bolsa família sinônimo de atraso, 
de miséria, de empobrecimento de quase metade 
da população do país.

Não há duvida que o auxilio emergencial sustou 
um conflito de graves proporções.

Nos nordestinos sabemos que quando a fome 
aperta saiam da frente; os saques são as práticas 
mais próximas de visualização.

Isto foi evitado,
Agora, é chegado o momento de reconstruir-

mos o país, cada qual com seu cada qual.

Inácio de Almeida (Baturité) Diretor 
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Aderbal Freire Filho
O diretor teatral 

e professor Aderbal 
Freire Filho, e após ter 
sofrido um AVC he-
morrágico se recupe-
rou. Responsável por 
encenações clássicas 
do quilate de Apareceu 
a Margarida, com Ma-
rília Pêra (1943-2015) e Hamlet, com Wagner Moura, 
Parece pronto para outra jornada. Com 79 anos de 
idade, Freire-Filho, que é casado com Marieta Severo, 
refletiu em artigo publicado pela Folha de S. Paulo 
sobre a nova onda do teatro digital. Foi o último texto 
produzido pelo diretor antes do Acidente Vascular.

Bispo Cearense para o Humaitá-AM
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo 

pastorale della Diocesi di Humaitá (Brasile) presentata 
da S.E. Mons. Meinrad Franz Joséf Merkel, C.S.Sp.

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di 
Humaitá (Brasile) il Rev.do Antônio Fontinele de Melo, 
del Clero dell’Arcidiocesi di Porto Velho, finora Parroco 
della Cattedrale Sagrado Coração de Jesus ed Economo 
Arcidiocesano.

S.E. Mons. Antônio Fontinele de Melo è nato il 9 
maggio 1968 a Camocim, Stato di Ceará (Brasile). Ha 
compiuto gli studi di Filosofia e quelli di Teologia presso 
il Seminario São João XXIII, a Porto Velho, ottenendo 
il riconoscimento del titolo atto di Filosofia presso 
l’Università Cattolica di Brasília e di Teologia presso il 
Centro Superior de Juiz de Fora, nello Stato di Minas 
Gerais. Ha inoltre svolto specializzazioni in Metodologia 
educativa e in Sacra Scrittura. È stato ordinato sacerdote 
il 18 settembre 1999, nell’Arcidiocesi di Porto Velho.

Nel corso del ministero sacerdotale ha svolto i se-
guenti incarichi: Rettore del Seminario Minore Dom 
Helder Câmara (1999-2005); Parroco di São Cristóvão 
(1999-2013); Presidente dei Presbiteri presso il Regio-
nale Noroeste della CNBB; Coordinatore della Pastorale 
dell’Arcidiocesi di Porto Velho (2005-2010); Assessore 
per le Comunità Ecclesiali di Base del Regionale Noro-
este della CNBB; Docente presso il Seminario Maggiore 
San Giovanni XXIII dell’Arcidiocesi di Porto Velho; 
Docente presso il Centro Universitario Claretiano; Do-
cente presso la FARO (Facoltà di Rondônia).

Al presente, è Parroco della Cattedrale Sagrado Co-
ração de Jesus ed Economo Arcidiocesano.

Novo vídeo
Postamos na estante de vídeos do Portal da Casa do 

Ceará mais um vídeo da vasta coleção sobre o jornalista 
e escritor Wilson Ibiapina. Vejam no portal os vídeos so-
bre vários momentos a vivencia de Ibiapina em Brasília, 
onde atuou Jornalismo local da TV Globo, na companhia 
de Toninho Drummond, Carlos Henrique, na sucursal do 
Diário do Nordeste e da TV Diário de Fortaleza. Este novo 
vídeo foi produzido e dirigido por Flávio Ibiapina, seu 
filho, que é editor de imagens da Rede Globo em Brasília.

Francisco Jácome Gurgel (Jaile)  
Os cearenses que moram 

no Rio de Janeiro perderam 
a companhia de Francisco 
Jacome Gurgel que morava 
em Volta Redonda, onde 
se estabeleceu depois que 
chegou ao Rio em 1957, na 
companhia de seu irmão 
José e de seu Niceas. Antes 
fazia o Seminário Menor 
em Fortaleza, depois de ter 
feito o Seminário Menor, no Crato. No Rio morou 
com seu o primo Teófilo. Formou-se em Filosofia, 
fez o CPOR, lecionar em Pati do Alferes e depois 
Volta Redonda, no Colégio da CSN. Casou-se em 
1966, com Ivonete e te foi passar a lua em mel em 
Acopiara-CE. Teve três filhos, Júnior, Frederico 
e Felipe. Tornou-se um ardoroso participante do 
movimento dos ex Seminaristas do Seminário São 
José, do Crato, a ADSUM. Culto, educado, simples 
e religioso teve presença marcante nos movimentos 
sociais e culturais de Volta Redonda.

Cearense indicado para o Troféu Rio
Concorreu com as escritoras Fátima Quintas e 

Narinês Bonacina. Adriano foi lembrado pela União 
Brasileira de Escritores para o Troféu de Excelência 
Literária de 2020.

Adriano Espínola nasceu em Fortaleza em 1952. 
Professor de Literatura Brasileira na Universidade 
Federal do Ceará e professor-leitor na Université 
Stendhal-Grenoble III (1989-91). Autor de vários 
livros de poesia e de antologias em português e em 
inglês. 

Adriano Espínola, com Praia Provisória - Prêmio 
2007 de Poesia da Academia Brasileira de Letras, 
aposta na leveza e na concisão como requisitos 
básicos da linguagem poética. Leveza no olhar e no 
captar os materiais que se dispõem à sensibilidade 
lírica; concisão no que concerne à formalização do 
verso: curto, medido, musical.

Mudanças na PF no Ceará
Designar a Delegada de Polícia Federal Alexsandra 

Oliveira Medeiros Reis para exercer o encargo de 
Substituta Eventual do Delegado Regional Executivo 
da Superintendência Regional de Polícia Federal no 
Ceará, código FCPE 101.2.

 Designar o Delegado de Polícia Federal José Herbet 
De Lavor Rolim para exercer o encargo de Substituto 
Eventual do Delegado Regional de Investigação e 
Combate ao Crime Organizado da Superintendência 
Regional de Polícia Federal no Ceará, código FCPE 
101.2. 

Designar o Delegado de Polícia Federal Emmanuel 
Weintraub Gaspar para exercer o encargo de Substituto 
Eventual do Corregedora Regional de Polícia Federal 
da Superintendência Regional de Polícia Federal no 
Ceará, código FCPE 101.2. 

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
O cearense revelado
Edmilson Caminha que foi 

presenteado com o exemplar 
do Cearense Revelado, que 
lhe foi entregue por Leonardo 
Barroso, neto do governador 
Parsifal Barroso, O livro é Luis 
Sergio Santos, com apresenta-
ção de metodologia GPS de dr. 
Eran Elhaik e prefacio de Igor 
Queiroz Barros, filho de Parsi-
fal Barroso e tio do Leonardo, 
com primorosa edição do Instituto Myra Eliane.

Traduza como lhe parece
Ozonio in outrem anellorus refrescatum est.

Dr. José Eloy da Costa Filho
Faleceu em Fortaleza no dia 1º de agosto, aos 68 

anos, o médico José Eloy da Costa Filho, nome que 
engrandeceu a cardiologia cearense e honrou a medicina 
brasileira. Ex-aluno do Ginásio 7 de Setembro e do Co-
légio Cearense, dos irmãos maristas, José Eloy ingressou 
em 1971 na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará, onde colou grau na turma de 1976.

Especializado em cardiologia, dedicou-se ao trata-
mento de crianças com problemas cardíacos. “Foi o 
mais pediatra dos cardiologistas”, segundo a Sociedade 
Cearense de Pediatria, em nota de pesar.

José Eloy presidiu a Sociedade Brasileira de Cardio-
logia, Seção do Ceará, quando se empenhou em trazer 
para o estado o conhecimento resultante do progresso 
científico e da evolução tecnológica da especialidade.

Nos 44 anos em que exerceu a medicina, o Dr. José Eloy 
da Costa Filho se fez merecedor da estima dos colegas, 
da confiança dos clientes e do respeito da sociedade, pela 
grandeza humana, pela doçura espiritual e pela conduta ética 
que sempre lhe nortearam a vida. Deixa viúva a Dra. Clara 
Bastos, médica hematologista, e os filhos Larissa (médica 
patologista), Eloy Neto (advogado) e Victor (economista).  

Haroldo Holanda
Haroldo Holanda Tarcísio faz parte da geração de seu 

irmão, Tarcísio Holanda, Odalves Lima, Flávio Pontes, 
Moraes Né, Edmundo Maia, Telmo de Freitas, Blanchard 
Girão, Assis Tavares, Arabá Mattos, Juarez Themóteo, 
Durval Aires, Luciano Barreira, Luís Edgar de Andrade. 

Foi dos primeiros a desembarcar no Rio de Janeiro 
e que correu para o Jornal do Brasil, Creio da Manha, 
Diário Carioca e o GLOBO e a revista O CRUZEIRO. 
Como Tarcísio, Haroldo chegou à frente de outra gera-
ção de jornalistas, como Inácio de Almeida, JB Serra 
e Gurgel, Milano Lopes, Frota Neto, Fernando César 
Mesquita, Wislon Ibiapina,Newton Pedrosa, Edilmar 
Norões, Narcélio Limaverde, Lustosa da Costa, Rangel 
Cavalcante, Dário Macedo, Ciro Saraiva.

Haroldo depois de brilhar no Rio de Janeiro no 
Jornal do Brasil e na TV Excelsior e na TV Globo, foi 
para Brasília onde dirigiu o Jornal de Brasília e tra-
balhou em televisão e jornal, como analista político.
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Anel Viário, Transnordestina e 
duplicação da BR-222: empresários 
levam pleitos cearenses a Guedes

Além das obras que se arras-
tam há anos no Estado, lí-
deres empresariais também 

vão debater questão relacionadas 
ao setor habitacional, saneamento 
e segurança hídrica.

Responsável direto pela libera-
ção de recursos pelo Governo Fe-
deral para todas as áreas, o ministro 
Paulo Guedes deve recebeu no dia 
11 uma comitiva de 17 empresários 
cearenses liderada pelos presiden-
tes da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec), Ricardo 
Cavalcante, e da Federação de 
Comércio do Estado do Ceará (Fe-
comércio), Maurício Filizola. Na 
pauta, obras há tempos esperadas 
pelos cearenses.

Na lista para a conversa com 
o ministro estão a conclusão das 
obras do anel viário, a definição da 
concessão da Companhia Siderúrfi-
ca Nacional (CNS) para a Ferrovia 
Transnordestina e a duplicação da 
rodovia BR-222.

Mas a comitiva adianta que 
outros assuntos do interesse do 
Estado serão tratados no encontro, 
como questões ligadas à segurança 
hídrica, ao setor habitacional e ao 
saneamento.

A repactuação das dívidas das 
empresas industriais junto ao Fun-
do Constitucional de Financiamen-
to do Nordeste (FNE) e o Fundo de 
Investimentos do Nordeste (Finor) 
também fazem parte da pauta que 
terá ainda os ministros Tarcísio 
Gomes de Freitas (Infraestrutura), 
Rogério Marinho (Desenvolvi-
mento Regional), Luís Eduardo 
Ramos (Secretaria de Governo), e 

o secretário Executivo da Casa 
Civil, general Sérgio Pereira.

Compõem a comitiva com os 
presidentes da Fiec e Fecomér-
cio: Luiz Gastão Bittencourt, 
Vice-Presidente da Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC); Igor Queiroz Barroso, 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Edson 
Queiroz; Ivens Dias Branco 
Júnior, Diretor Presidente do 
Grupo M. Dias Branco; Beto 
Studart, Presidente do Grupo 
BSPAR; Fernando Cirino Gur-
gel, Presidente da FCG Partici-
pações; Luiz Roberto Barcelos, 
Presidente da Agrícola Famosa; 
Deusmar Queiroz, Presidente 
do Conselho de Administração 
dos Empreendimentos Pague 
Menos; José Oliveira, Presiden-
te da Zenir Móveis e Eletros; 
Francisco Honório Pinheiro, 
Presidente do Pinheiro Super-
mercado; Cândido Pinheiro, 
Vice-Presidente do Hapvida 
Sistema de Saúde; Alexandre 
Negrão, CEO da Aeris Energy; 
Gustavo Theodozio, Diretor 
Vice-Presidente de Investimen-
tos e Controladoria do Grupo 
M. Dias Branco; José Eduardo 
Macedo Cidade, Executivo 
de Relações Institucionais da 
Diageo; Patriolino Dias de 
Sousa, Presidente do Sinduscon 
e Diretor Executivo do Grupo 
Dias de Sousa; Sérgio Lopes, 
Superintendente de Relações 
Institucionais da Fiec; e o de-
putado federal Domingos Neto.

Escrito por Redação

PRODUTOS COM ATÉ

DECA E
PORTINARI

APROVEITE ATÉ 31/07/2020

SIA TRECHO 1 •  404 NORTE • 512 SUL

off
%

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

*
C

O
N

S
U

LT
E

 R
E

G
U

L
A

M
E

N
T

O
 N

O
 S

IT
E

Grupo de empresários embarcou para Brasília
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Expandimos as fronteiras do 
conhecimento e conquistamos nota 

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

M. Dias Branco/Cefaly: 
Empresa mantém perspectiva de 

crescimento para 2º semestre

A M. Dias Branco espera estender o 
crescimento obtido nos primeiros seis 
meses deste ano para o segundo semestre, 
diz o diretor de Novos Negócios e Rela-
ções com Investidores da empresa, Fábio 
Cefaly. “Para frente, vemos boas oportu-
nidades de crescimento, considerando o 
contexto atual e a possibilidade de adaptar 
o mix de produtos conforme o consumo”, 
disse o executivo ao analisar os resultados 
trimestrais da companhia em entrevista 
exclusiva ao Broadcast Agro.

Na análise do diretor, pelo fato de 
os produtos da M. Dias cobrirem 90% 
das categorias de preços de massas e 
biscoitos, a empresa consegue capturar 
qualquer migração de consumo seja 
para produtos de tíquete médio maior 
seja para menor. “Essa é a vantagem do 
nosso modelo comercial com 19 marcas. 
Se o consumidor optar por produto com 
preço menor, nosso portfólio consegue 
atendê-lo”, afirmou Cefaly.

O executivo observou que, desde 
que a empresa retomou o crescimento 
no quatro trimestre do ano passado, 
“está em um novo patamar de receita”. 
“Tínhamos participação de mercado pe-
quena no Centro-Oeste e trabalhamos na 
expansão para outras regiões também. 
Esperamos manter crescimento similar”, 
projetou Cefaly.

Quanto à manutenção do lucro, em 
meio ao aumento dos custos de trigo e 
dificuldade de repasse ao preço final do 
produto em virtude da crise econômica, 
Cefaly não vê problemas em a compa-
nhia continuar entregando rentabilidade. 
“Existem outros fatores além da relação 
entre preço e custo para pensar em 
margem de lucratividade e na evolução 
positiva da marca. Seguimos, por exem-
plo, com programa de produtividade, 
diluindo despesas fixas e com marcas 
importantes como Piraquê crescendo e 
sempre atentos ao câmbio”, justificou 
o diretor.

Segundo ele, após reajuste de preços 
de 2,9% no segundo trimestre deste ano, 
a companhia revisou a sua tabela de 
preços em 6% para cima em junho, que 
deve ser observada em até dois meses 
no varejo. Além disso, a empresa tra-

balha com estoques de trigo, principal 
matéria-prima, para quatro meses de 
moagem, em média.

Segundo trimestre - Sobre o resul-
tado obtido pela M. Dias Branco no 
segundo trimestre deste ano, de alta 
de 22,2% na receita e 51,5% no lucro 
líquido, Cefaly disse que o desempe-
nho “está alinhado com as estratégias 
de crescimento da empresa”. “Foi 
um trimestre muito bom com vários 
números superando marcas históricas. 
O desempenho está alinhado ao nosso 
plano de crescimento estratégico”, disse 
o executivo.

Para Cefaly, o desempenho trimes-
tral da companhia reflete uma série 
de medidas comerciais e operacio-
nais implantadas pela empresa desde 
meados do ano passado. “Entre elas, 
está a integração da marca Piraquê, a 
expansão regional, ampliação da dis-
tribuição, reestruturação da operação 
logística e de armazenagem em cinco 
Estados, além da maior verticalização 
em todas as categorias”, destacou o 
executivo, acrescentando que a partir 
destas medidas a empresa retomou o 
crescimento desde o quarto trimestre de 
2019. A estratégia de expansão regional, 
segundo Cefaly, levaram à empresa 
a aumentar a receita líquida em 22% 
na região de ataque (Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste) e em 16% na região de 
defesa (Norte e Nordeste). A companhia 
classifica como defesa a área que tem 
maior participação de mercado e de 
ataque, a que tem menor penetração.

Na avaliação do executivo, o “bom” 
desempenho trimestral se deveu mais 
às estratégias da companhia do que do 
contexto de mercado, em que empre-
sas de alimentos veem a demanda por 
seus produtos aumentarem em meio à 
migração do consumo de alimentação 
fora para dentro do lar. “É óbvio que esse 
cenário contribuiu, mas, após o afrouxa-
mento das medidas restritivas, os nossos 
resultados seguem no mesmo patamar 
de tendência. Por isso, atribuímos mais 
ao nosso planejamento que condições de 
mercado”, observou o diretor.

Por Isadora Duarte
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Por Reginaldo Vasconcelos (*)

Na longa e agradável sessão virtual deste domingo 
(26.07.2020), para declamações em prosa ou verso, e 
para discussões e comentários sobre a cultura cearense, 
estiveram reunidos 15 participantes, nomeadamente 
o marchand Sávio Queiroz Costa (anfitrião virtual), 
a advogada, psicanalista e poetisa Alana Girão de 
Alencar, o jornalista Reginaldo Vasconcelos.

Participaram também o Prof. Doutor Rui Marti-
nho Rodrigues, o engenheiro e ex-oficial de Marinha 
Humberto Ellery, o agrônomo e poeta Paulo Ximenes, 
o Juiz de Direito Aluísio Gurgel do Amaral Júnior, 
o físico e professor Wagner Coelho, o Procurador 
Federal e professor Edmar Ribeiro.

Também disseram presente o pedagogo, psicólogo 
e penalista Edmar Santos, a atriz, poetisa, escritora e 
psicoterapeuta Karla Karenina, o agente de exportação 
Dennis Vasconcelos, o filósofo, teólogo e psicotera-
peuta Júlio Soares e o Bibliófilo José Augusto Bezerra 
– todos membros da ACLJ.

José Augusto Bezerra, Presidente Emérito da Aca-
demia Cearense de Letras e ex-presidente do Instituto 
do Ceará, fundador e presidente da Associação Cea-
rense de Bibliófilos, trouxe novamente uma grande 
contribuição à reunião literária de hoje.

Apresentou uma obra rara de sua imensa coleção, 
publicada no Ceará em 1831, de autoria de Juvenal 
Galeno, denominada A Porangaba, poema inspirador 
da Iracema, de José de Alencar, livro publicado qua-
tro anos depois. Porangaba, do tupi, poronga+abá = 
“pessoa bonita”. Pessoa indígena, porque a palavra 
tupi para pessoa não indígena é “caraíba”.

Ele brindara os confrades com uma narrativa inte-
ressantíssima sobre o grande poeta Castro Alves, que 
teria se apaixonado por uma senhora casada, a atriz 
portuguesa Eugênia Câmara, e porquanto ela tenha 
resistido à sua corte, terminou cedendo à beleza do 
poeta, e ao encanto de sua poesia. 

Ela deixou o marido e uniu-se a ele, que morreu 
anos depois em consequência de um acidente de tiro 
numa caçada, de que ela se culpou para sempre, por-
que antes haviam discutido, ela pretendendo voltar à 
vida artística, contra a vontade dele. Na sessão deste 
domingo José Augusto Bezerra também exibiu uma 
obra rara a esse respeito.

Na reunião virtual deste domingo, que durou duas 
horas prazenteiras, cada participante apresentou uma 
performance literária, e, ao final, o artista sônico Mar-
celo Melo, Comendatário da ACLJ, tocou ao violão 
duas belas canções, com melodias suas e de sua prima 
Karla Karenina, e letras da poetisa Alana Alencar.

Nessa segunda parte da sessão os acadêmicos se 
deleitaram – saindo do enlevo e da introspecção das 
atividades literárias (a que, no jargão interno da ACLJ, 
se diz, de forma analógica, “transitar pela BR”) – para 
a descontração musical e anedotária, entrando em te-
mática que corresponde, na gíria acelejana, a trafegar 
por via “vicinal”, momento que se registrou a alegria 
dos sorrisos

(*) Reginaldo Vasconcelos (Fortaleza) Presidente 
da Academia Cearense de Letras e Jornalismo.

Sarau Virtual da ACLJ
Leituras I Origem do cearense: nórdicos superam 

índios e negros na genética
Pesquisa inédita no Brasil analisou 160 amostras hu-

manas de todas as regiões do Estado e revela que, mais do 
que índios e portugueses, a formação do cearense se deve 
a povos vikings que dominaram a Europa séculos atrás.

Se você pudesse apostar na origem do povo cearense, 
para qual região do mundo apontaria[? Muitas pessoas 
diriam, sem dúvidas, que os principais ancestrais são indí-
genas - afinal, o próprio escritor José de Alencar descreveu 
o mito de fundação da identidade brasileira em “Iracema”. 
Contudo, uma pesquisa inédita de mapeamento genético 
no país revela que os ameríndios têm a segunda maior pre-
dominância na origem de onde o cearense é descendente. 
Em primeiro, estão os genes dos nórdicos que habitaram 
o norte gelado da Europa.

A pesquisa “GPS-DNA Origins Ceará” analisou as 
amostras de saliva de 160 cearenses, de todas as regiões 
do Estado e de várias etnias, a fim de mapear os povos que 
formaram essa população. Um dos objetivos era responder 
à pergunta-chave dos estudos de Parsifal Barroso no livro 
“O Cearense”, lançado em 1969. À época, o autor se valeu 
de documentos e outros registros para construir sua teoria, 
mas, 50 anos depois, a tecnologia permitiu uma análise 
mais profunda das hipóteses.

Luís Sérgio Santos, professor da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e coordenador da pesquisa, explica que 
o resultado foi obtido a partir da metodologia GPS-DNA, 
criada pelo geneticista israelense-americano Eran Elhaik, 
consultor no estudo cearense. As amostras de saliva foram 
cruzadas com um banco de dados em laboratório, nos Es-
tados Unidos, e permitiram a identificação de 28 grandes 
agrupamentos genéticos, chamados de “bolsões”.

“A colonização do Brasil veio da Península Ibérica, mas 
a pesquisa, de certo modo, desconstrói essa tese. Ela mapeia 
até o ano 400, então é um tempo muito anterior à fundação 
de Portugal. Os resultados mostram que o branco europeu 
que colonizou o Brasil era escandinavo, viking, visigodo, 
e antes disso, alemão”, explica o pesquisador, reforçando: 
“Por serem predadores, destruidores e impassíveis, eles 
deram um banho genético na Europa”.

As regiões que tiveram mais força na identidade cearen-
se foram o sul da França e a chamada Fenoscândia - que 
abrange Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Na 
segunda posição do ranking da maior influência genética, 
fica o ameríndio, que provém da Sibéria e entra no novo 
continente por meio do Estreito de Bering, ponte natural 
entre a Rússia e os Estados Unidos.

Aos seis anos de idade, Thor representa bem essa mistura. 
Ele é filho do dinamarquês Peter Aller com a cearense Ana 
Paula Bertuleza, que acredita ter sangue indígena e negro. O 
pai ficou surpreso com a similaridade entre as duas popula-
ções, já que acreditava que portugueses e holandeses seriam 
os maiores influenciadores no Ceará. “O cruzamento de por-
tugueses e vikings é a origem mais plausível”, considera ele.

Segundo Ana Paula, a compatibilidade genética de Thor 
“é mais pro lado nórdico”. “Fisicamente, ele é completa-
mente o pai, mas ele também tem muito um jeito cearense 
porque gosta de comer farofa e feijão preto e de ir para as 
dunas”, ri a administradora. “Dentro de casa, ele é dina-
marquês” - o menino fala três idiomas -, “e do lado de fora 
é cearense”. A mãe lembra que o filho pratica kitesurf e 
não tem medo do mar - provavelmente outra herança dos 
ancestrais navegadores.

Para o médico Evangelista Torquato, especialista em 
reprodução humana e responsável técnico da pesquisa, o 
levantamento pioneiro atende a dois pontos. O primeiro, 
da velha curiosidade sobre a pergunta “de onde eu vim?”. 
O segundo, do uso prático das informações pela Medicina. 

“Determinadas comunidades no mundo têm certos tipos 
de doenças, como judeus e negros. O próprio Nordeste 
cearense tem doenças genéticas mais específicas que estão 
na nossa ancestralidade”

Raízes indígenas
Mas se o Ceará tem predominância de ancestrais eu-

ropeus, por que não há tantos cabelos loiros e olhos mais 
claros? A resposta, conforme Luís Sérgio Santos, está na 
dominância de genes. “O nosso índio tem uma genética 
muito forte. Ele ‘dilui’ o branco e cria o pardo. Esse gene 
ameríndio está em todos nós, em maior ou menor quanti-
dade”, garante.

O pesquisador acrescenta que os dados genéticos “só se 
sustentam” se tiverem amparo em levantamentos históricos 
para explicar os fluxos migratórios ao longo dos séculos. 
Por exemplo: o estudo mostra que, apesar da contribuição 
histórica na formação do brasileiro, o negro não teve tanta 
força no Ceará. As maiores influências são de bantos do 
Congo, na África subsaariana, e de outro povo que habitava 
a ilha de Madagascar. “Ele faz um fluxo interno no conti-
nente africano e acaba chegando por meio da escravidão”.

Uma hipótese para a baixa influência do negro no Es-
tado está na própria leitura de Parsifal Barroso. “O Ceará 
demorou muito a ser colonizado e é envolto por serras, o 
que o autor acha que retardou o processo de colonização. 
Além disso, nossa mão de obra era mais indígena. Quem 
cuidava da pecuária eram os índios, e praticamente não 
tinha agricultura por causa da seca”, conta Luís Sérgio.

Jeovany Férrer, integrante da Associação dos Rema-
nescentes de Quilombos de Alto Alegre e Adjacências 
(Arqua) e mestrando em Antropologia, acredita que a 
pesquisa pode dar pistas de onde veio Negro Cazuza, de 
quem descende a comunidade quilombola de Horizonte. 
Até agora, os registros dependiam da memória de membros 
mais velhos do africano.

Porém, para ele, a identidade é forjada não só pelo DNA 
ou pelo sangue. “Muitos elementos são acionados para a 
nossa formação, seja o passado, a religiosidade ou a luta 
dos antepassados. Eles contribuem para alicerçar essa 
identidade negra, que passa a ser reelaborada também com 
afirmação política”, argumenta.

O ex-governador do Estado, Gonzaga Mota, 77, também 
forneceu material genético para o estudo. De linhagem 
inglesa por parte de mãe e portuguesa, pelo lado do pai 
- segundo conversou com os genitores -, ele destaca a im-
portância antropológica, histórica e cultural da pesquisa. 
“Considero uma iniciativa extremamente válida porque 
preserva a nossa memória”, declara.

Para Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho 
Administrativo do Grupo Edson Queiroz e neto de Parsi-
fal Barroso, desvendar a origem do cearense por meio da 
ciência é uma forma de compreender não só o passado, 
mas o presente. “A origem vem para você poder revelar, se 
aproximar da verdade. Será que a Caatinga é que forma o 
cearense? Sou um judeu brasileiro por isso ou por aquilo? 
Tenho braquicefalia porque venho de determinada raça 
ou porque durmo na rede? Isso é ciência, trazer respostas 
através de testes”, pontua.

Além da contribuição científica, a conclusão do estudo 
é uma realização pessoal para Igor, pois expandiu os ho-
rizontes já indicados pelo avô. “A pesquisa retorna 40 mil 
anos antes dos nossos colonizadores. Vai muito além do que 
Parsifal imaginou que se poderia chegar. Estou trazendo a 
pesquisa do meu avô um pouco mais próxima da verdade, 
e me sinto feliz por isso”, celeb.

Escrito por Nícolas Paulino e Alessandro Torres, Diário 
do Nordeste



acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Ceará em Brasília Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube 7 Agosto/Setembro/20

Leituras II
Wilson Ibiapina (*)

Você tem coragem de sair, hoje, de Fortaleza para 
São Paulo a pé? E contando os passos?

Pois foi, exatamente, o que três cearenses fizeram. 
Só que há quase cem anos. A temerosa excursão, a 
mais audaciosa e, talvez, maior até hoje realizada no 
Brasil. Foram 7.207.335 passos. Foram 183 dias, 17 
horas e 24 minutos de caminhada. Mais de 860 léguas 
a pé pelo interior do Brasil, enfrentando cangaceiros, 
frio, fome, animais selvagens.

A proeza dos três jovens escoteiros: José Limaver-
de, Artur Batista Nepomuceno e Manoel Bastos de 
Oliveira, foi narrada num livro,escrito em São Paulo 
em 1925, por um dos escoteiros, Batista Nepomuceno. 
A aventura se deu quando não havia estrada, quando 
o homem não se comunicava, quando as distâncias 
eram mais distantes. Tudo ocorreu no Brasil de 1923. 
Eles foram o que podemos chamar Os pés de araras, 
antecessores dos paus –de-araras.

José Limaverde, radialista famoso no Ceará, estava 
com 23 anos de idade. Ficou conhecido pelos seus 
programas na Ceará Rádio Clube. Um deles, “Coisas 
que o tempo levou” foi líder em audiência. Depois, por 
ser pais de dois famosos radialistas, Narcélio e Paulo 
Limaverde. Fiquei sabendo dessa história por acaso. 
Estava um dia na fazenda que o jornalista Rangel 
Cavalcante tinha em Brasília e fui dar uma olhada em 
sua biblioteca, que é uma relíquia. Foi lá que descobri 
um livro que conta a caminhada.

A ideia do raid
Corria o ano de 1923 quando José Limaverde teve 

notícia de alguns corajosos raids de escotismo de outros 
estados. Ele e mais dois colegas decidiram partir para 
uma grande aventura. Narcélio me disse que o pais dele, 
José Limaverde julgava que era dever dos cearenses 
mostrar de que fibra são feitos. Fazia um ano que fora 
fundada a Associação Cearense dos Escoteiros, filiada a 
Associação Brasileira de Escotismo, com sede em São 
Paulo. O presidente da entidade, em Fortaleza, era o 
professor Lourenço Filho e o vice o senador Menezes 
Pimentel. Limaverde acabara de fazer um concurso 
para o Banco do Brasil quando a ideia da viagem 
colocou-o frente a frente com o professor Lourenço 
Filho. Ir a São Paulo a pé, uma loucura. O professor 
ao sentir a decisão dos garotos só teve que pedir que, 
pelo menos, se preparassem, estudassem com detalhes 
o intinerário a fazer. Recomendou que fosse subme-
tidos a exame médico verificassem as possibilidades 
econômicas da excursão.

Aprovado com distinção no concurso do Banco do 
Brasil, Limaverde foi chamado para assumir o cobiçado 
emprego. A viagem ou o trabalho. A dúvida aumentava 
quando amigos faziam comentários desencorajadores: 
- Vocês vão morrer no caminho. –Só doido para entrar 
numa aventura dessa. Cuidado com as onças. – Por que 
não vão plantar algodão que dá mais dinheiro?

Os três escoteiros já estavam decididos e prontos. 
José Limaverde, para angustia da família, trocou a 
carreira no Banco do Brasil pela caminhada rumo a 
São Paulo.

Primeiros passos
Na manhã do dia 2 de dezembro de 1923 era grande 

o número de pessoas em frente ao prédio da Fênix Cai-

Os pés de araras Antecessores do Paus-de-araras
xeiral, na praça José de Alencar, que na época se chama-
va Marquês de Herval. Parentes, amigos, autoridades, 
curiosos. Os três escoteiros de uniforme, chapéu alto, 
lenço no pescoço, sacolas, cantil. Em meio a uma rápida 
cerimônia, partiram rumo a São Paulo, atravessando o 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quando chegaram a 
Parangaba, pararam para um descanso de meia hora. 
Tinham dado 11.058 passos. Era apenas o começo. 
A meta era andar, no primeiro dia, 35 quilômetros e 
assim caminharam. O sol, a sede, os pés ameaçando 
protestar. Problemas que teriam que administrar no 
próximos 183 dias.

No livro “Oitocentas Léguas a Pé”, Nepomuceno 
descreve as razões que os levaram a empreender o raid: 
“nessa penosa travessia, aprendemos muitos e, sobretu-
do, aprendemos a sofrer por uma ideia. Assombramos e 
edificamos a todos os filhos dos Estados vizinhos, que 
nos viram penetrar pelas ruas de suas cidades, ainda 
fortes, audaciosos e bem dispostos, tendo muitas vezes 
a vista e o tímpano influenciados pela fome irresistível e 
sede cruciante; sentindo as últimas forças nos fugirem, 
enquanto que os pés enlameados sangravam...”

Em outro trecho eles se mostram convictos de que 
assim procedendo, prestavam relevante serviço à 
nossa Pátria.” Na bagagem levavam também cartas 
de recomendação para as prefeituras das cidades que 
estavam no itinerário. O presidente do Ceará, Ildefonso 
Albano, mandou uma saudação do estado ao presidente 
da República. Em todas as cidades cearenses foram 
recebidos com festa. De Baturité para Quixadá foram 
acompanhados pelos escoteiros locais João Castelar 
e Montenegro e João Cordeiro Sobrinho, que deram 
provas de gentileza e de resistência física. O curioso é 
que os viajantes não computaram os passos que deram 
nas cidades ou quando passaram em fazendas. Só valeu 
quando estavam na estrada. O cansaço ia patente neles. 
O clima impiedoso, a água e a comida, nem sempre de 
boa qualidade, o peso que carregavam, tudo era emba-
raçoso. Atravessar sertões quase desertos e a própria-
monotonia da paisagem acabrunhava o pequeno grupo. 
Depois de 21 dias os escoteiros deixaram o Ceará. 
Foram 792.493 passos,cerca de 40 mil passos por dia.

No sertão do Brasil
Foi na Paraíba que encontraram o poeta popular Zé 

Café:
- Moço me perdoe, mas me responda uma coisa: esta 

viagem de vosmiceis é promessa ou é castigo?
- Não senhor. É uma viagem de estudos.
E foi depois do diálogo que Francisco José Café, de 

viola em punho, cantou: “Eu quero partir, mais num 
parto. Quero ficar mais num fico. Agora me santifico: 
Nem parto, nem vou, nem fico”.

Depois de 9 dias deixavam a Paraíba 316.465 passos. 
Trinta e cinco mil por dia. Mas foi a partir de Pernam-
buco que a caminhada todo rumo de grande aventura. 
No dia 18 de janeiro, em pleno sertão pernambucano, 
foram avisados por um senhor que na travesia do Estado 
iriam topar com Lampião, bandoleiro acusado de come-
ter barbaridades. E vieram mais advertências: tirem os 
lenços vermelhos do pescoço e as polainas. Podem ser 
confundidos com policiais Mais à frente deram de cara 
com um bando armado, chefiado por Clementino José 
Feitosa. Estava aquartelado para combater Lampião. 

Depois de muita conversa conseguiram convencer o 
bando que eram engenheiros que andavam medindo 
terras. Depois de ouvir muitas histórias de brigas e mor-
tes, conseguiram alimento e pousada. No dia seguinte 
ainda viajaram léguas sob a proteção dos cabras de José 
Feitosa. Mas não foram só os cangaceiros que cruzaram 
o caminho dos escoteiros. Muitas vezes se depararam 
com pessoas miseráveis, doentes ou fugitivos da lei, a 
maioria em romaria para Juazeiro do Norte ao encontro 
do Padim Ciço. O pedômetro marcou 32.811 passos em 
Pernambuco, dados em 9 dias de marcha.

Horas de fome e desespero foi em Alagoas. Ao en-
trar no editado foi dar em Pedras, cidade monumental, 
exemplo vivo do que pode ser feito no sertão. Ali, o 
cearense Delmiro Gouveia implantou a primeira fábrica 
de linhas do país. Cinco mil operários movimentavam 
a fábrica que dava vida a cidade que tinha um cinema, 
duas farmácias, três escolas, quadras de esportes e 
um povo feliz. De lá seguiram viagem orientais pela 
linha do telégrafo. Não havia caminhos, toda viagem 
era de barco pelo São Francisco. O compromisso dos 
escoteiros era andar.

Depois de três de caminhada e já quase sem espe-
rança, empregaram os últimos esforços e subiran o 
monte Albuim. Lançaram um olhar e não viram nada 
nas várzeas e colinas. Nem casa, nem caminho, nem um 
terreno de cultura. Um dos escoteiros perdeu o controle 
diante do cenário desolador. De repente começou a 
correr morro a baixo, no que foi acompanhado pelos 
dois amigos. Como num milagre deram com uma pobre 
choupana, até então invisível para eles. Depois de muito 
comer e matar a sede, tiveram noite de sono tranquilo.

E veio Sergipe, depois a Bahia. A temperatura 
baixava e o clima quente do sertão ia cedendo lugar a 
um clima úmido e doentio. O impaludismo ia ser um 
fantasma. Diariamente ingeriam quinino como preven-
ção. A Bahia estava em festa pela posse de seu novo 
presidente Goes Calmon. Em Salvador foram recebidos 
pelo presidente que se interessou muito pela viagem e 
mandou carta de recomendação para todas as autorida-
des das cidades por onde passassem no interior baiano.

Chegaram a Minas depois de dias de penosa viagem. 
O presidente do estado Raul Soares mandou telegra-
ma saudando a entrada dos escoteiros em Minas. Foi 
entregue na Vila de Tremendal. No dia 18 de julho 
e de 1924 estavam caminhando de Grão-Mogolpara 
Turmalina quando avistaram uma casa na beira da 
estrada. De repente,viram muitos homens correndo da 
casa para embrenhar-se no mato. Os escoteiros tinham 
sido confundidos com oficiais Don Exército e os ma-
tutos fugiram com medo do recrutamento. É que havia 
começado a revolução em São Paulo, de que nada os 
escoteiros sabiam. Naquela casa, naquele dia estava 
programada uma festa.

Do Rio a São Paulo não tiveram muito que contar 
na então capital do país, Nepomuceno contava que 
foram recebidos pelos cariocas como três ingênuos. 
Não encontraram maior entusiasmo pelo escotismo. 
Em São Paulo, foram alvo de grandes manifestações de 
carinho. Era o dia 28 de novembro de 1924, Terminava 
a aventura. Voltaram depois de navio. 

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista e escritor, 
amigo fiel e irmão camarada.
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Leituras III
União Familiar

Por Gonzaga Mota (*)
A Sagrada Família representa um exemplo para nós, mediante 

os sentimentos da fé, da humildade, da esperança, enfim, da 
solidariedade humana. É difícil viver fora do ambiente familiar. 
Na medida em que tenhamos uma família bem constituída, com 
certeza, as dificuldades e os problemas da vida cotidiana serão 
ultrapassados com mais facilidade e menos sofrimento. Dentro 
desta linha de pensamento, é básico reconhecermos a importância 
dos valores espirituais sobre os materiais. Aqueles são duradouros 
e nos conduzirão, sem dúvida, à vida eterna. Estes são efêmeros 
e, nem sempre, nos proporcionam, apesar do conforto, a alegria 
permanente. Os bons pais sabem a oportunidade de aconselhar, 
perdoar, compreender, a importância da paciência e da sinceri-
dade, os momentos de repreensão- sem denegrir a imagem dos 
filhos -, a prudência nos julgamentos, bem como a liberdade 
com responsabilidade. Os ensinamentos e os exemplos paternos 
são fundamentais para uma educação saudável. A união familiar 
é importante para que possamos educar nossos filhos dentro de 
um ambiente de paz e concórdia. Segundo Coelho Neto, “é na 
educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais”. Por sua 
vez, os filhos devem respeitar a autoridade dos pais, sem contudo 
apresentar uma atitude de subserviência, mas de amor e carinho. 
Quando falamos em educação, não pretendemos nos deter apenas 
no aspecto relativo ao conhecimento formal. Porém principal-
mente à educação comportamental, representativa do caráter, 
do modo de ser, de amar o próximo, isto é, aquela educação que 
muitas vezes não se aprende nos bancos escolares e sim, em sua 
grande parte, no dia a dia da família unida. A melhor forma de se 
obter solidez num relacionamento familiar é mediante a união. 
Podemos dizer que uma família bem constituída segue a palavra 
de Deus, pois semeia o amor.

Duas Escolas
As manifestações culturais e intelectuais são várias nos 

campos da literatura, da música, da pintura, da economia, etc. 
No entanto, observando-se apenas a pintura, em séculos mais 
recentes, pode-se dizer que o romantismo opôs-se ao classi-
cismo; o realismo foi de encontro ao romantismo e precedeu 
ao impressionismo que, por sua vez, possibilitou o surgimento 
do expressionismo, bem como serviu de transição para a arte 
moderna. Apesar de vários movimentos existentes, concentrei-
-me de forma resumida, no exame das correntes impressionista 
e expressionista. Pintores geniais. A primeira, com origem no 
final do século XIX, na França, caracterizou-se pelo interesse 
em efeitos de luz, não se preocupando com contornos e com 
tons sombrios, porém enaltecendo a alegria de viver. A segunda 
procurou mostrar, não só os aspectos objetivos, mas as emoções 
subjetivas onde pensamentos e acontecimentos suscitam no 
artista. Foi iniciado na Alemanha, atingiu seu auge entre 1910 e 
1920. O impressionismo, embora mantendo temas do realismo, 
não se propôs a fazer denúncia social. Mostra paisagens urbanas 
e suburbanas, como o naturalismo. Entre os impressionistas, 
destacam-se: Monet, Manet e Renoir. Nos quadros destes artis-
tas são comuns cenas passadas em jardins, a beira do rio Sena, 
em cafés, teatros e festas. Destacaria Monet e Renoir como os 
principais integrantes do movimento e as telas “Manhã no Sena” 
(Monet) e “Rosa e Azul” (Renoir). Embora Renoir tenha sido um 
dos fundadores do impressionismo, seu maior expoente, desejou 
ser um pintor renascentista. Já no expressionismo, não existe a 
preocupação com a beleza tradicional e as obras mostram um 
enfoque pessimista da vida. O artista muitas vezes, dominado 
pela angústia e a dor, denuncia problemas sociais. O precursor 
foi Van Gogh e, na minha visão, as telas “Os Girassóis” e “Noite 
de Verão” foram suas obras principais.

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

CE alcança nível desejado de alfabetização 
pela 1ª vez, mas mantém situação crítica em matemática

Resultados da avaliação Spaece de 2019 foram divulga-
dos em solenidade do prêmio Escola Nota Dez.

Todas as cidades do Estado do Ceará atingiram o nível 
desejável de alfabetização, em que 92,7% das crianças 
encontram-se alfabetizadas ao término do 2º ano do Ensino 
Fundamental. O desempenho histórico foi apresentado 
durante apresentação online dos resultados do Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado 
do Ceará (Spaece) de 2019, que mostrou também o de-
sempenho crítico que os alunos mantêm em matemática. 

A avaliação destacou que 84,7% dos estudantes está 
dentro do desejável dos níveis de proficiência do Spaece 
Alfa, o valor era de 29,9% em 2007. Já a proficiência dos 
estudantes em Língua Portuguesa segue em crescimento, 
com 58% de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 
com desempenho adequado, número que cresceu quatro 
pontos percentuais em relação 
à 2018. No primeiro ano que 
a avaliação foi realizada, em 
2008, o número era apenas 7%. 

Enquanto isso, no 9º ano, 
24% dos estudantes da série 
apresentaram nível adequado, 
dado que também vem crescen-
do nos últimos anos. Em 2018, 
o número era 22%, enquanto 
que, em 2008, correspondia a 
somente 3%. 

Embora a tendência de cres-
cimento também seja analisada 
na proficiência dos alunos em 
Matemática, o nível ainda é considerado crítico, já que 
menos da metade (44%) dos estudantes de 5º ano apre-
sentaram nível adequado na disciplina, valor que chegou 
a 4% em 2008. De 2018 para 2019, houve um crescimento 
de três pontos percentuais. 

Já no 9º ano, 15% obtiveram nível adequado, um 
crescimento de dois pontos percentuais em comparação 
à 2018. No primeiro ano da avaliação, o valor registrado 

chegou a 1%. Em 126 municípios do Ceará, o nível ainda 
é considerado crítico. 

Um dos dados apresentados mostra que 84,7% dos estu-
dantes está dentro do desejável dos níveis de proficiência 
do Spaece Alfa, número que em 2007 chegou a 29,9%.

A prova Spaece Alfa é uma avaliação anual que identifi-
ca e analisa o nível de proficiência dos alunos dos 2º, 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental das escolas da Rede Pública. 

“É fruto de cooperação e parceria. Hoje, o Ceará é 
reconhecido internacionalmente pelos resultados que a 
educação vem alcançando. O desafio é maior, o nosso 
desejo é que esses níveis cheguem todos ao desejado nos 
próximos anos, declarou o governador Camilo Santana 
durante o evento. 

Premiação 
Na solenidade, foram premiadas 362 escolas da rede pú-

blica do Ceará pelos destaques 
obtidos na educação no ano 
de 2019. A 12ª edição premia 
as 150 escolas públicas com 
os melhores desempenhos de 
Alfabetização, 150 do 5º ano, 
além de 62 escolas de 9º ano. 

As instituições mais bem 
avaliadas recebem R$2 mil por 
cada aluno avaliado, enquanto 
as que ainda precisam melhorar 
resultados ganham R$1 mil, 
rankeadas a partir da avaliação 
realizada pela Spaece. 

“Precisamos construir um 
Estado, ajudar nosso estado a prosperar e isso acontece a 
partir da educação, um dos pilares fundamentais. Nós uni-
mos esforços pra que as ações cheguem da melhor maneira 
possível onde precisam chegar, mais ainda nesses tempos 
de pandemia. É importante a retomada dos esforços e a 
reinvenção pra garantir que as crianças continuem apren-
dendo”, pontou a vice-governadora Izolda Cela. 

Escrito por Redação

92,7% das crianças cearenses encontram-se alfabetizadas 
ao término do 2º ano do EF - Foto: Camila Lima

Antônia Guimarães, presidente do CDI/DF, mostra como 
Conselho atua na pandemia da Covid-19

O Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal-
-CDI/DF vem realizando ações durante a pandemia 
do novo coronavírus junto à Subsecretaria de Políticas 
Públicas para o Idoso-SUBIDOSO, nesse período foram 
visitadas 28 (vinte e oito) ILPI’S do DF, para distribuir 
panfletos informativos sobre essa doença e distribuição 
de álcool em gel, luvas e máscaras descartáveis. Foram 
realizadas entregas de 788 Kits de sacola com a serigrafia 
“Cuidando de Você”, contendo: 1 álcool em gel 70% – 500 
ml, 1 máscara, 1 kit de higiene bucal, em 28 Instituições de 
Longa Permanência para Idoso, localizadas em 13 regiões 
administrativas do Distrito Federal.

Todas as ILPI’s foram orientadas, por meio de materiais 
elaborados pela Secretaria de Justiça e Cidadania, Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. 
Foi solicitado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, 
atenção especial da Secretaria para realização dos testes 
do COVID-19 nos profissionais e idosos nas ILPIS. E esse 
Conselho está realizando um acompanhamento semanal 
dos casos de Covid-19 e de óbitos de idosos nas ILPIS.

Os servidores do CDI/DF estão em TELETRABALHO 
desde o dia 23/03/2020, sob a coordenação da secretária 
executiva Cirlânia Mota, realizando atendimento virtual 
pelo e-mail: cdi@sejus.df.gov.br, recebendo denúncias 
e adotando as providências cabíveis e fazendo encami-

nhamentos e prestando orientações aos idosos e seus 
familiares. 

A Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão do Fundo 
dos Direitos do Idoso do Distrito Federal vem trabalhando 
na divulgação da Cartilha Virtual de Doações para o Fundo 
dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, enviou ofício 
circular a vários órgãos públicos de todos os poderes e 
entidades incentivando doações para esse Fundo e que, 
recentemente, foi criado o CNPJ nº 35.186.643/0001-56 e 
aberta da conta bancária no Banco de Brasília (070), Conta 
nº 1000620244, Agência 0100, que está apto a receber do-
ações, inclusive diretamente, através do Imposto de Renda 
Pessoa Física e Jurídica.

Como resultado desse trabalho de divulgação, mesmo 
que virtual, o Fundo recebeu até o presente momento 
R$341.087,46 (trezentos e quarenta e um mil, oitenta e sete 
reais e quarenta e seis centavos) que serão utilizados com 
ações, programas e projetos voltados para a pessoa idosa do 
Distrito Federal, previamente aprovados por esse Conselho.

O Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa do DF é um 
órgão paritário com 16 representantes, sendo 8 do governo 
e 8 da sociedade civil. Atualmente o CDI/DF é presidido 
pela Superintendente da Casa do Ceará, Antônia Lúcia 
Guimarães de Aguiar.

(Com Antônia Guimarães, presidente do CDI/DF)
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. Leituras IV
Nicanor e Vilalba, uma história iconográfica

Por JB Serra e Gurgel (*)

Minha prima, Mariinha, Maria Gurgel de Magalhães, 
homenageou os 90 anos de seu pai com um belo trabalho, 
“Nicanor e Vilalba – uma História Iconográfica”, que é 
relicário de toda a família, com filhos, netos e bisnetos. 
Uma preciosidade singela, resgatando memória dos Gur-
gel e dos Alves de Acopiara, com vivência em Lages e 
Afonso Pena, com fotos dos nossos bisavós, Henrique e 
Joana, e dos nossos avós, Francisco e Aurélia, Mariinha 
(Maria do Carmo) e José Alves de Oliveira. Há uma foto 
rara de Mãezinha (Laurentina Holanda Cavalcante), mãe 
de vovó Aurélia. Há a carta de vovô Francisco pedindo 
vovó Aurélia em casamento. Inseriu, inclusive, nas ima-
gens de seu tio José Alves, irmão de Vilalba por parte de 
mãe, os numerosos irmãos por parte de pai, filhos do 2º 
casamento de José Alves com Amelinha, que deixaram 
Acopiara e migraram para o Rio de Janeiro.

Mariinha incluiu sua bela homenagem particular ao 
seu pai, escrita em 25.12.2015, por ocasião de sua morte, 
com 94 anos, assinalando: “Seus ensinamentos ora com a 
sutileza de uma criança, ora com a galhofa de um palhaço, 
ora severo como um carrasco. Era o seu jeito de fazer cida-
dãos e cidadãs (...) Seus ensinamentos nos dão força para 
enfrentar os reveses da vida e coragem para dizer ‘sim’ ou 
‘não’ diante dos impasses que nos confrontam dia a dia”.

No livro, a poesia de Rodrigo Gurgel Magalhães, seu 
filho, “Domingos da minha avó”:

“Que falta fazem aquelas tardes
De descompromissos com a vida
Da castanholeira frondosa, da dourada canjica 
Dos domingos faceiros da minha avó”
O eixo do livro, “Apontamentos escritos por mamãe” 

(Vilalba), é uma confissão de cumplicidade e dignidade 
dela e Nicanor, uma comunhão de sonhos e esperanças 
por toda a vida.

Nicanor nasceu em Lages, vila do Sertão Central do 
Ceará, em 1919, terceiro de uma penca de 15. Estudou na 
cartilha e na taboada de sua tia Lídia, por onde passaram os 
filhos de Chico Henrique, inclusive Dom Newton Holanda 
Gurgel, bispo do Crato. Foi fazer o exame de admissão no 
Colégio Diocesano do Crato, não passou e foi estudar no 
Colégio Salesiano de Baturité, onde fez o 3º ano primário. 
Desistiu de estudar e foi à luta com seu pai numa usina 
de beneficiamento de algodão, que forneceu luz elétrica à 
região central de Acopiara. Em seguida, estabeleceu uma 
loja de tecido com seu amigo Antônio Fidelis. 

Em 1943 casou-se com Vilalba, sua prima, tendo, como 
padrinhos, seus tios Raimundinho e Lídia e seu irmão 
Nertan e sua cunhada Maria Serra.

Em 1945, com o fim da guerra, a loja de tecido acabou. 
Com a ajuda do padre Joaquim Alves, irmão do pai de Vi-
lalba, que lhe emprestou CR$ 3.000, abriu uma mercearia, 
que não prosperou.

Em 1946, com a ajuda de seu pai e em sociedade com seu 
irmão Francisco, abriu loja de ferragens, secos e molhados, 
mas não deu certo, acabando por inaugurar sozinho nova 
loja de ferragens. 

Em 1964, com suas filhas estudando em Fortaleza, 
decidiu mudar-se para lá, comprando o Depósito Humaitá 
de seu irmão Nestor. Foi uma viagem muito complicada, 
no velho jipe, que durou dois dias. O jipe deu o prego em 
Ibicuã e Horizonte, mas a família chegou a Fortaleza sã 
e salva. Recorda Vilalba: “Nossa primeira casa era numa 
vila, atrás do depósito, muito pequena, sem menor confor-
to. Aí passamos três meses. Depois alugamos outra casa 

melhor, com um só banheiro mas com grande vantagem: 
ser vizinha ao depósito onde eu teria que trabalhar a fim 
de ajudar Nicanor”. O objetivo era um só: “educar os 
nossos filhos”.

Para expansão do depósito, Nicanor vendeu a casa de 
Acopiara e o jipe. Compraram um caminhão que alavan-
cou os negócios com a entrega de material de construção. 
Logo compraram duas camionetas e duas carroças, e 
passaram a fabricar combogós, ralos, pias, lavanderias e 
anéis. Aprenderam rápido.

“Dentro de seis anos nós estávamos com o único sonho 
de nossas vidas realizado: a educação dos nosso filhos”.

Mariinha se formou em Medicina e se casou com José 
Franco de Magalhães, também médico.

Auxiliadora Gurgel Menezes, Dodora, pedagoga, ca-
sou-se com Francisco Cunha Menezes, que faleceu cedo.

Francisca Noélia Gurgel Alves, Dedé, farmacêutica.
Maria de Fátima Gurgel Alves, Bibi, concluiu o nível 

médio e dedicou-se ao pai e à mãe.
Nicanor Gurgel Filho, Nica, médico.
Francisco Gurgel Valente Neto, Netão, matemático e 

bacharel em direito.
José Alves Gurgel, Zé, médico.
A iconografia do livro é reveladora de momentos ines-

quecíveis, reuniões de família, bodas de ouro, bodas de 
ébano, celebrações de Natal. Não apenas momentos em 
Fortaleza, mas em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu, 
Nova Iorque, Orlando, e Acopiara, o centro do nosso 
mundo. Um ponto entre o Hemisfério Norte e o Hemis-
fério Sul, próximo da linha do Equador.

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

Grupo 3 Corações assume 100% da 
Divisão de Café Torrado da Mitsui

Isso foi possível depois que todas as condições prece-
dentes no contrato de compra foram atendidas. A aquisição 
foi efetivada por aproximadamente R$ 216 milhões.

O Grupo 3 Corações, maior empresa do segmento de 
café no Brasil, após aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica - CADE, no dia 3 de julho, informa 
que concluiu no dia 31 de julho a aquisição de 100% das 
quotas da divisão de café torrado e moído da Mitsui Ali-
mentos Ltda. no Brasil. 

Isso foi possível depois que todas as condições prece-
dentes no contrato de compra foram atendidas. 

A aquisição foi efetivada por aproximadamente R$ 
216 milhões.

Naquela data, o Grupo 3 Corações assumiu a operação 
e integrou as unidades de negócio e marcas Café Brasi-
leiro, br Gold (cafés especiais), 3 Fazendas, Premiado, 
Café Superior e Bandeira, além da linha de solúveis, 
achocolatados, cápsulas e drip coffee, duas fábricas de 
café torrado e moído - uma em Araçariguama (SP) e outra 
em Cuiabá (MT) - e um centro de distribuição em Campo 
Grande (MS). 

O negócio de exportação de café verde já foi separado e 
transferido para a MA Coffee Trading (Brazil) Ltda., uma 
subsidiária integral da Mitsui & Co., Ltd. e permanece sob 
o guarda-chuva da Mitsui & Co., Ltd.

O Grupo 3 Corações é líder nacional nos segmentos de 

café torrado e moído e cappuccino, e vice-líder nacional 
em café solúvel. 

Fundada em 1959, por João Alves de Lima, em São 
Miguel, cidade do interior do Rio Grande do Norte, a 
companhia comemorou 60 anos, em 2019. Industrializa e 
comercializa mais de 25 marcas de produtos, dentre elas: 
Café 3 Corações, Santa Clara (líder nas Regiões Norte e 
Nordeste), Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão, Itama-
raty, Iguaçu, Amigo e Cruzeiro. 

Também produz filtro, porta-filtro, café solúvel, refresco 
em pó Frisco e Tornado, achocolatado Chocolatto, tempe-
ros, derivados de milho Claramil, Dona Clara e Kimimo, 
e o cappuccino Pronto. 

Em 2013, o Grupo lançou a TRES®, solução de café 
espresso e multibebidas com mais de 20 sabores de bebidas 
quentes. 

Com 27 Centros de Vendas e Distribuição (CDs), sete 
Plantas Fabris, 10 Unidades Industriais, duas Unidades de 
Compra e Beneficiamento de Café Verde (Armazéns), uma 
Unidade Corporativa – Integradora (CE, SP e MG) – e a 
Escola de Serviços e Sabores, a empresa está presente em 
mais de 400 mil pontos de venda no País, com estrutura 
logística e comercial próprias. 

A 3 Corações também exporta café de algumas de suas 
marcas para os principais mercados da América Latina e 
Estados Unidos. Escrito por Egídio Serpa

Iguatu e Acopiara juntos no 
Conselho Fiscal da Casa do Ceará

Aprovados pela Diretoria da Casa do Ceará em Brasília os 
nomes dos associados Antônio Assunção (Iguatu) que passou 
de membro suplente para membro efetivo e Sebastião Gurgel 
Holanda (Acopiara) para membro suplente do Conselho 
Fiscal da Casa. A recomposição se deu com a vacância da 
presidência, com o falecimento do associado Evandro Pedro 
Pinto (Fortaleza) que foi diretor de Administração e Finanças 
e presidente do Conselho Fiscal.

O Conselho deverá se reunir para eleger o novo presidente.
Conselho Fiscal é responsável pela aprovação das contas 

da Diretoria da Casa, zelando pela governança administrativa 
e pela transparência total.

Antônio Assunção, associado da Casa, foi servidor do 
Banco do Brasil e há muito tempo participa das atividades 
sociais convocando os nascidos em Iguatu a contribuir para 
o êxito dos eventos.

Sebastião Gurgel Holanda, há muito tempo residindo em 
Brasília,foi empresário do ramo de alimentação. Formou-
-se em Administração Pública pela UDF e durante longo 
período exerceu atividades de administração, planejamento 
e finanças na Câmara dos Deputados trabalhando com lideres 
partidários, bancadas e deputados, na administração e gestão 
de verbas públicas.

Convocados pelo presidente José Sampaio de Lacerda 
Júnior, para novos desafios na Casa demonstraram disposição 
para o exercício da missão no Conselho Fiscal.
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Leituras V
Sânzio de Azevedo (*)

Nasceu no Rio de Janeiro o escritor Pápi Júnior (1854-
1934), e faleceu em Fortaleza. É considerado cearense por sua 
obra ter sido, em sua maioria, escrita aqui. Foi poeta, contista 
e teatrólogo, mas destacou-se mesmo como romancista, autor 
d’O Simas, com que estreou em 1898.

Esse livro enquadra-se no Realismo-Naturalismo, mais 
precisamente no Naturalismo de Zola. O personagem central 
é um sedutor sem escrúpulos, um aventureiro de aparência 
simpática mas de baixa extração moral. É clara a influência 
do mestre que a todos empolgava na época: Eça de Queiroz, 
bem como a identidade entre o romance cearense e O Primo 
Basílio, do escritor português, o que já foi assinalado por 
Nestor Vítor em uma conferência de 1915. 

Como no romance eciano, o personagem que dá título 
ao livro é o que seria o vilão numa narrativa romântica: é 
o tipo do janota ou almofadinha. Quando a jovem viúva do 
Bernardes, Luísa, o conheceu, ele trajava com “um aprumo 
elegantíssimo, empertigado no costume de casimira cinzenta 
talhado à inglesa. Era louro, usava retorcidas as pontas do 
bigode, usava os cabelos quase a escovinha; tinha os lábios 
grossos, o rosto vermelhaço, salpicado levemente de sardas”.

Um herói romântico jamais seria “vermelhaço” (vocábulo 
de conotação pejorativa), nem teria sardas. É o caso de dizer 
que pelo menos nisso o naturalismo de Pápi Júnior suplantou 
o do Eça, na pintura do Basílio! Autêntico crápula, o fato de 
Luísa já ser viúva quando se conheceram e o arroubo com que 
ela o amava não lhe despertaram o menor desejo de legitimar 
suas ligações e não ser quando, à beira da falência, chegou a 
vislumbrar a viúva como sua última salvação.

Luísa, que por sinal tem o mesmo nome da personagem 
d’O Primo Basílio, havia sido seduzida aos quinze anos de 
idade, quando perdera o pai, e engravidara. Um dia, vem ela 
a saber que o velho inescrupuloso que a infelicitara era pai 
do Simas. Isso, que pareceria levar o romance para o terreno 
dos dramalhões românticos, vem a ser justamente um dado 
caro aos seguidores do Naturalismo, o determinismo genético: 
o jovem janota é um canalha por haver herdado o péssimo 
caráter de um canalha.

Quanto a Luísa, seu temperamento vem de sua formação, 
uma tese do Realismo: a ociosidade e a educação frívola e 
romântica são as causas do adultério, já que os personagens 
idealizados de suas leituras faziam com que as jovens vives-
sem em um clima de irrealidade. E a viúva lia Walter Scott 
e chorava pensando n’A Dama das Camélias. Diga-se de 
passagem que, antes de Eça, Emma Rouault, em Madame 
Bovary, vivia lendo o mesmo Walter Scott e sonhando viver 
em um castelo medieval. 

Pápi Júnior não foi estudado n’O Romance Cearense 
(1953) de Abelardo F. Montenegro. O mais grave, porém, é 
O Simas não haver sido sequer citado por José Ramos Tinho-
rão, no livro A Província e o Naturalismo (1966), em que a 
Província é o Ceará, e são mencionados os nomes e as obras 
de Rodolfo Teófilo, Oliveira Paiva, Adolfo Caminha e outros. 

Sempre falei do parentesco do livro cearense com O Primo 
Basílio. Mas posteriormente cheguei à conclusão de que há 
influência de outro romance de Eça no capítulo VI, quando a 
velha Felismina vê de madrugada a viúva de seu filho voltar 
de um encontro com o Simas, o que lembra n’Os Maias o 
velho Afonso vendo que seu neto Carlos vem de um encontro 
com Maria Eduarda, que ele já sabia ser sua irmã.

Pápi Júnior publicou outros romances, como Gêmeos 
(1914), Sem Crime (1920), A Casa dos Azulejos (1927) 
e Almas Excêntricas (1931). O segundo citado é um belo 
romance, mas seu livro mais bem construído é mesmo O 
Simas, com que estreou aos 44 anos de idade. 

(*) Sanzio de Azevedo (Fortaleza) Doutor em Letras pela 
UFRJ e da Academia Cearense de Letras.

Pápi Júnior e o Naturalismo
Corte nas universidades federais do Ceará 

deve causar prejuízo de R$ 62 milhões
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 prevê redu-

ção de 18,2% no orçamento do Ministério da Educação.
O corte de verba determinado pelo Ministério da 

Educação (MEC) para o ano de 2021 deve causar 
prejuízo de cerca de R$ 62 milhões nos orçamentos 
das instituições de ensino federais no Ceará. Con-
forme noticiado pelo G1 em 11 de agosto, o reitor 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido 
Albuquerque, já havia adiantado em entrevista que 
“vai faltar dinheiro”.

Por nota, o Ministério da Educação informou que, 
“conforme Referencial Monetário recebido pelo Mi-
nistério da Economia, a redução de orçamento para 
suas despesas discricionárias foi de 18,2% frente à 
Lei Orçamentária Anual 2020 sem emendas. Esse 
percentual representa aproximadamente R$ 4,2 bi-
lhões de redução”. Para as universidades federais, no 
entanto, o valor do 
corte chega a R$ 1 
bilhão.

A pasta afirmou 
que a redução no 
orçamento do pró-
ximo ano é em ra-
zão da crise eco-
nômica ocasionada 
pela pandemia do 
novo coronavírus. 
O Projeto de Lei 
Orçamentária Anu-
al 2021 deve ser 
encaminhado ao 
Congresso Nacio-
nal até o fim de 
agosto.

Prejuízos nas universidades locais
Ministério da Educação planeja corte no orçamento 

para 2021.
A UFC, por exemplo, deve sofrer com a perda de 

aproximadamente R$ 29 milhões. A instituição informou 
em nota que o orçamento previsto para o próximo ano 
era de R$ 148 milhões e, com o corte, chega a cerca de 
R$ 119 milhões.

“A UFC foi comunicada pelo MEC de que haverá 
um corte linear (ou seja, para todas as universidades e 
institutos federais) de 18,32% no orçamento de custeio 
previsto para 2021”, afirmou.

De acordo com a universidade, caso o corte seja man-
tido, a instituição poderá ter dificuldades no próximo 
ano para honrar contratos de manutenção relativos à 
infraestrutura. “Contudo, a Universidade está prepara-
da para enfrentar a crise. Para isso, seguirá fazendo os 
ajustes necessários no sentido de administrar cada vez 
melhor seus recursos, mantendo a qualidade de ensino, 
pesquisa e extensão, bem como o compromisso de 
assistência aos alunos mais vulneráveis”, acrescentou.

Em entrevista, o reitor Cândido Albuquerque disse 
ainda que o cenário pode se agravar. “Os efeitos eco-
nômicos serão ainda mais amargos a partir de outubro 
ou novembro. O Estado está arrecadando pouco, os 
municípios estão em dificuldade, e a União vai ter de 

socorrer. Vai faltar dinheiro. Já estamos preparados na 
UFC para enfrentar uma grande crise”.

Despesas com educação
Gasto (em R$ bilhões) na função ‘Educação’ corrigi-

do pelo IPCA, indicador oficial da inflação R$ bilhões 
103,405103,40598,93398,93393,90293,90292,37692,3
7620162017201820190100255075125

Fonte: Tesouro Nacional
Segundo a Universidade Federal do Cariri, a pauta 

será debatida pelo Conselho Universitário (Consuni/
UFCA) no próximo dia 20 de agosto. Porém, caso 
concretizada, “a redução orçamentária anunciada pelo 
Ministério da Educação (MEC) representaria, na UFCA, 
menos R$ 5,2 milhões no orçamento previsto para des-
pesas discricionárias no ano que vem, sem dúvida, um 
forte impacto para a instituição”.

Por meio de nota, a UFCA informou que, em valores 
absolutos, o orça-
mento para despe-
sas discricionárias 
da UFCA previsto 
para 2021 era de 
R$ 28,6 milhões.

Apoio aos es-
tudantes

Out ra  i n s t i -
tuição que deve 
amargurar os efei-
tos da crise é o 
Instituto Federal 
do Ceará (IFCE), 
com redução or-
çamentár ia  em 
cerca de R$17,8 

milhões. Conforme o IFCE, “o MEC disponibilizou os 
limites para elaboração da proposta orçamentária de 
2021 com este percentual de redução, em relação ao 
orçamento de 2020”.

Embora o corte represente 18,2% no total das ações 
orçamentárias, a ação de Assistência ao Educando 
foi preservada, logo o maior impacto será na ação de 
funcionamento, com uma redução de 21% quando 
comparado ao deste ano. “Confirmada essa proposta na 
Lei Orçamentária de 2021, a ser votada no Congresso, 
o IFCE buscará soluções para garantir o funcionamento 
de suas unidades”, garantiu. 

O campus da Universidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no Ceará, por 
sua vez, deve sofrer redução em torno de R$9,5 milhões. 
O reitor, Roque do Nascimento Albuquerque, garantiu 
que o posicionamento da Instituição é de priorizar os 
alunos.

“É unânime que um corte vai sempre ter um impacto 
no orçamento da universidade, especialmente um corte 
na casa de 18%. Vamos manter os auxílios que apoiam 
os estudantes a continuarem seus estudos e priorizar as 
bolsas de fomento, de pesquisa como um todo. Vamos 
realmente ter que nos adaptar a situação e apelar a 
emendas parlamentares para manter a continuidade de 
custeio e de investimento”, afirmou.

Por G1 CE
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Funcap. Construímos em três meses um equipamento que 
já está salvando vidas e que terá aplicação para o resto da 
existência. Foi uma criação absolutamente cearense, com 
um grande significado social. Desenvolvemos plataformas, 
pesquisas. Do ponto de vista do combate à pandemia, a UFC 
teve uma participação fundamental.

O que a UFC fez e o que pretende fazer para minimi-
zar os impactos aos estudantes mais vulneráveis?

Durante esse período, desenvolvemos a maior ação de 
inclusão digital da história da UFC. Além de implantar 
sistema de Wi-Fi nas residências universitárias, distribuí-
mos 6 mil chips de alta velocidade para os estudantes e um 
auxílio digital, para que pudessem comprar seus próprios 
equipamentos. Se não fosse a pandemia, essa ação iria de-
morar. E ela não vale apenas para a pandemia: inclui o aluno 
vulnerável para a vida. Estamos habilitando o aluno para 
que ele tenha igualdade e competitividade no mercado de 
trabalho. Nesse período, por exemplo, criamos um programa 
que simula um microscópio. Isso é fundamental, porque o 
aluno sai da universidade, mas a leva com ele para casa.

As aulas remotas requerem preparo. Os docentes e 
discentes estavam prontos?

A primeira coisa que fizemos foi uma pesquisa para 
conhecermos nossa realidade. Nossa comunidade já estava 
conectada, mas alguns alunos vulneráveis tinham conexão 

de má qualidade. Tivemos 
a preocupação de melhorar 
essa conectividade, para que o 
aluno pudesse acompanhar as 
atividades remotas. Fizemos 
um planejamento, que está 
sendo executado desde 20 de 
julho, para terminar o semes-
tre 2020.1. Analisamos quais 
atividades poderíamos fazer 
inteiramente remotas, quais 
as híbridas e quais teremos 
de fazer obrigatoriamente de 
forma presencial. E demos a 

liberdade aos nossos professores, para cada um apresentar 
seu planejamento para terminar o semestre, considerando as 
características da sua disciplina e de seus alunos. É isso que 
representa o Plano Pedagógico Emergencial: a conclusão 
do semestre com segurança, reduzindo o máximo possível 
de prejuízos da pandemia. Tivemos pouquíssimos casos de 
trancamentos, menos de 100, e um número assustador de 
novas matrículas e turmas. Isso mostra que a comunidade 
está acreditando na conclusão do semestre.

Diante dessa pandemia, como ficará, então, o calen-
dário da instituição?

O semestre 2020.1 vai terminar em outubro, porque te-
mos algumas áreas com atividades presenciais mais fortes. 
Estamos permitindo que o professor conclua o semestre 
de maneira satisfatória. Entre novembro e dezembro, co-
meçamos o 2020.2, após um pequeno período de férias, 
para os professores se organizarem e planejarem. E vai 
até março ou abril do ano que vem. Só vamos regularizar 
o ano letivo em 2022. Até porque temos o Enem e o Sisu: 
não dá para começar o semestre 2020.2 sem termos os 
alunos. Mas vamos reduzir muito os prejuízos que essa 
pandemia poderia causar.

Além da pandemia, sua gestão enfrentou cortes de verbas 
e bolsas. A crise sanitária deve intensificar essas perdas?

Sabemos que será um ano muito difícil. A grande difi-
culdade da pandemia não passou: os efeitos econômicos 
serão ainda mais amargos a partir de outubro ou novembro. 
É aí que vamos sentir. O Estado está arrecadando pouco, 
os municípios estão em dificuldade, e a União vai ter de 
socorrer. Vai faltar dinheiro. 

Escrito por Redação, metro@svm.com.br 

Leituras VI
O DNA cearense 

que veio de longe
Edmílson Caminha (*)
Nos últimos 70 anos, o desenvolvimento científico e 

tecnológico da genética, que se compara aos progressos da 
informática e da engenharia espacial, possibilitou feitos só 
imaginados antes nas histórias de ficção científica. Mapeados 
os genes da espécie humana, tornou-se comum dirimir dúvidas 
quanto à paternidade duvidosa e à investigação policial de 
crimes que antes se arquivavam como insolúveis. Pôde-se, 
também, rastrear o patrimônio genético de grupos sociais que 
há milênios se identificavam por caracteres físicos, como a 
cor da pele, ou por valores culturais e religiosos, a exemplo 
dos ciganos e dos judeus. Avanço da ciência que desmistificou 
pressupostos como o da “pureza étnica” e o dos malefícios 
resultantes dos chamados “cruzamentos raciais”.

À substanciosa bibliografia sobre esses estudos, soma-se, 
agora, o livro O cearense revelado (Fortaleza : Instituto Myra 
Eliane, 2020), do jornalista e professor Luís Sérgio Santos, 
cuja repercussão nos meios científicos e acadêmicos expressa 
o interesse com que foi recebido por pesquisadores, estudantes 
e leitores de obras do gênero. O subtítulo – “uma jornada via 
DNA desvenda nossa ancestralidade” – já desperta a curiosi-
dade do público, mais ainda se for cearense, orgulhosos que 
somos do pedaço do Brasil em que tivemos a fortuna de nascer. 
Desde sempre, quisemos saber das nossas origens, das terras de 
onde vêm nossas raízes, dos antepassados a quem devemos o 
destino de correr mundo, a vocação para o comércio, o talento 
de rir e de fazer rir da própria desgraça...

Já em 1969, o professor, escritor e homem público Parsifal 
Barroso publicara O Cearense, em que, com a grande cultura 
e o refinamento intelectual que lhe eram próprios, faz da an-
tropologia, da história e da sociologia matérias de um ensaio 
primoroso, que se distingue pela riqueza das ideias, pelo apuro 
do estilo e pela fluidez da linguagem. Não poderia o autor 
imaginar que, meio século depois, as pesquisas que empre-
endera em busca da “cearensidade” contariam com o aporte 
revolucionário da investigação genética e do processamento 
de dados, como nota o prefaciador Igor Queiroz Barroso: 
“Acho que realizamos, até aqui, a utopia do meu avô paterno 
José Parsifal Barroso. Revelamos todo o caldeirão genético, 
a mistura ancestral e as mutações que formam o cearense”.

A sofisticada pesquisa “GPS-DNA Origins Ceará” foi 
realizada no laboratório DNA Diagnostics Center (DDC), em 
Ohio (EUA), com amostras de saliva coletadas no território 
cearense. Registrada na Anvisa, teve a supervisão técnica do 
médico brasileiro Evangelista Torquato e do biogeneticista 
britânico Eran Elhaik, da Universidade de Sheffield (Reino 
Unido). O resultado surpreendeu: a par dos genes que nos 
comprovam a ancestralidade indígena e africana, temos, em 
maior proporção, material genético a que se dá o nome de 
“Fennoscandia”, característico da... Escandinávia, por incrível 
que pareça! Descendemos pois, os cearenses, dos conquista-
dores vikings, navegantes lendários, o que talvez explique 
nossa fascinação pelos “verdes mares bravios” cantados em 
prosa poética por José de Alencar. Amor pelas ondas que nos 
fez, também, mestres da construção naval, como inventores 
da jangada, esse prodígio da engenharia náutica, segundo o 
navegador Amyr Klink.

Com dezenas de tabelas, mapas e gráficos, a pesquisa que 
se mostra em O cearense revelado não se quer conclusiva nem 
mensageira da última palavra na matéria, fonte de discussões 
e polêmicas. Sobre vários modos de ver e maneiras de sentir, 
importa saber que somos fruto do sentimento que destina 
homens e mulheres ao encontro, à confraternização, ao amor, 
força que se sobrepõe à distância entre os povos, à diferença 
das línguas, às fronteiras entre os países. Essa, a proposta do 
livro que deixa abertas as portas da investigação e do conhe-
cimento, como deseja o autor Luís Sérgio Santos: 

(*) Edmilson Caminha (Fortaleza), escritor membro da 
Associação Nacional de Escritores, da Academia de Letras 
do Brasil e da Academia Brasiliense de Letras.

“Já estamos preparados na UFC para enfrentar uma grande 
crise”, afirma reitor da UFC. Cândido Albuquerque 

A pandemia de Covid-19 evidenciou e agravou diversos 
problemas históricos da educação pública. Se em 2019 
a Universidade Federal do Ceará (UFC) registrou cortes 
orçamentários, com a perda, por exemplo, de centenas de 
bolsas de pesquisa e extensão, para 2021 a perspectiva não é 
animadora, em razão do impacto da pandemia da Covid-19. 
Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o reitor da UFC, 
Cândido Albuquerque, que completa um ano de gestão neste 
mês, confirmou que os cortes de verbas já foram iniciados 
pelo Ministério da Educação, e que o cenário de crise deve 
se agravar em 2021.

Que balanço faz desse primeiro ano de gestão?
Foi possível realizar grandes obras e implementar uma 

série de propostas, apesar de ter sido um ano extremamente 
desafiador e difícil já na nossa chegada. O grande problema 
é que recebemos a Universidade com muitas obras paralisa-
das. Temos um campus em Itapajé construído e fechado há 
três anos. A UFC precisava passar por uma modernização, 
e a administração superior se propôs a vocacionar a Uni-
versidade para a pesquisa, inovação e empreendedorismo. 
Fizemos um convênio com a Universidade de Nankai, na 
China, que integra projetos nossos na área de inteligência 
artificial. Estamos inaugurando agora o Condomínio de 
Empreendedorismo e Inovação, e teremos uma unidade 
da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial) na Universidade. 
Medidas que deram outra visi-
bilidade à UFC. Além desses 
desafios, precisamos conviver 
com a pandemia. Mas foi su-
per importante verificar que 
a universidade se mobilizou, 
entendeu nosso chamamento 
para a necessidade de pesqui-
sas aplicadas com impacto 
social. O mundo inteiro teve 
prejuízos, mas os nossos foram 
minimizados, exatamente pela 
disposição e compreensão de 
que não era bom paralisar, suspender calendário. Todas as 
universidades que fizeram isso estão pagando um preço 
muito caro. Mantivemos, e durante 90 dias disponibilizamos 
vários cursos, tutoriais, programas de reciclagem e conhe-
cimento na área virtual, o que capacitou nossa comunidade 
para atividades remotas. Inclusive algumas disciplinas 
práticas estão sendo feitas a distância.

Quanto ao Campus de Itapajé, que o senhor citou, 
quando será finalizado?

Estamos redimensionando os cursos para atender à voca-
ção e às necessidades da região, que precisa, por exemplo, 
formar professores. Isso precisa ser atendido. Sexta (15), 
vamos nos reunir com autoridades locais, para definir quais 
cursos vamos implementar lá. Depois disso, vamos inau-
gurar concursos que atendam a anseios da região, e colocar 
o campus para funcionar no primeiro semestre de 2021. 
Reduzimos custos na Universidade, com a venda de carros 
e o uso de energia solar, por exemplo, e isso permitiu que 
fizéssemos um investimento de R$ 20 milhões, que deve 
ser anunciado em breve, para concluir o campus e também 
obras que estão paradas há seis ou sete anos. Vamos concluir 
três laboratórios que estão parados.

No contexto da pandemia, qual foi a contribuição 
da UFC?

A Universidade apoiou fundamentalmente o Governo do 
Estado e a Prefeitura. Além de emprestarmos alguns equi-
pamentos, como respiradores, camas e leitos hospitalares 
completos, e nosso Complexo Hospitalar ter trabalhado 
intensamente no combate à Covid-19, nós desenvolvemos 
o Elmo, capacete de respiração assistida, em conjunto com 
a Universidade de Fortaleza, a Fiec, o Senai, a Esmaltec, a 

Reitor confirmou os cortes de verbas já iniciados pelo MEC e que 2021 
será ainda pior - Foto: Thiago Gadelha



acesse o site: www.casadoceara.org.br

Ceará em Brasíliaacesse o site: www.facebook.com/casadoceara14Agosto/Setembro/20

Leituras VII
Predadora 2020 -

 Pintor Ayrton 
Ayrton Rocha Júnior (*) 

Meus olhos se enchem de cores
Como se fosse o sol da manhã
Minha alma entra harmonia
Numa linda floresta, de rosas e flores
Meu coração se enche de amores
Amenizando a minha saudade e as minhas dores
Meu mundo entra em canções
Me trazendo aquela vontade louca de cantar
Aquele desejo enorme de tocar, 
O meu piano, o meu violão
Ayrton, filho amado,
É assim que me sinto hoje
Ao abrir meus olhos nessa manhã ensolarada
E me envolver nas mais belas cores
Desta tela que pintastes nesta madrugada,
De inspiração, sentimentos e amores.
Obrigado por ser meu filho,
Sinto orgulho de ser teu pai

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fe-
deral (Caesb) realizará obras do projeto de setorização das 
redes de abastecimento de água de Ceilândia. O objetivo 
é contribuir para a redução das perdas de água tratada. O 
sistema vai beneficiar cerca de 433 mil habitantes.

O projeto de setorização conta com a instalação de tre-
chos de rede de água, macromedidores e válvulas redutoras 
de pressão. Esses equipamentos permitirão o controle e a 
distância da operação do sistema, adequando a pressão na 
rede e identificando possíveis vazamentos de forma virtual. A 
operação automatizada diminuirá as perdas na rede de água.

Haverá, ainda, a substituição de redes, proporcionando 
melhoria na qualidade da água que chega aos usuários. A 
obra contempla 25 setores de medição e controle, além da 
construção de 39 quilômetros de redes de distribuição de 
água para setorização. A Caesb fará, também, a substituição 
de 77 quilômetros de rede.

Obras da Caesb beneficiarão cerca 
e 433 mil moradores de Ceilândia

O investimento é de R$ 21.773.406,46, recursos pro-
venientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID).

Para que todo este trabalho seja feito, foi necessário 
interromper o fornecimento de água, entre 8h e 22h, em 
algumas regiões de Ceilândia. Foram afetadas as quadras 
pares das QNM 2 a 26, as EQNM 2/4, 4/6, 6/8, 8/10, 20/22, 
22/24 e 24/26, além da CNM 2, das quadras ímpares da 
QNN 1 a 25 e EQNN 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 21/23 e 23/25.

Também ficarão temporariamente sem água as quadras 
da QNO 1 a 19, EQNO 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, 5/7, 6/8, 7/9, 
8/10, 9/11, 10/12, 11/13, 12/14,13/15, 14/16, 15/17, 17/19 e 
QNP 17. O desligamento ainda afetará a QNN 39, a EQNM 
2/4, a 24ª Delegacia de Polícia Civil (EQNO 10/12) e as 
unidades básicas de Saúde 11 e 7, no Setor O. 

Agência Brasília* | Edição: Freddy Charlson

Prestes a completar um ano como região administra-
tiva, cidade ganhou mais de 6 km de asfalto no primeiro 
semestre.

A transformação do Sol Nascente/Pôr do Sol em 
região administrativa, há quase um ano, foi um marco 
na realidade dos quase 90 mil habitantes. Mesmo em 
cenário de pandemia do novo coronavírus, há obras, 
melhorias e cuidados diários por todos os lados. Tudo 
isso é parte da integração do Governo do Distrito Federal 
para levar dignidade, qualidade de vida e cidadania à 
região que, pouco a pouco, ganha nova cara.

Nesta semana, a pavimentação finalmente começou a 
chegar na porta de Luziene Lopes de Menezes, 53 anos. 
Moradora do conjunto H da QSC 2 do Setor Habitacio-
nal Sol Nascente desde 2004, ela conta as dificuldades 
enfrentadas até aqui, com lama na época de chuva e 
poeira excessiva na estiagem.

“Eu não consegui que meus filhos brincassem no 
asfalto, mas, no futuro, sei que poderei ver meus netos 
andando de bicicleta, de patins, jogando bola na frente 
de casa”, planeja. “Agora somos vistos como pessoas, 
como contribuintes. Demorou, mas o asfalto veio. Nós, 
moradores, merecemos”, afirma a dona de casa.

Ali, serão utilizadas 294 toneladas de massa asfáltica 
para pavimentar os 2,8 mil metros quadrados, benefi-
ciando 200 famílias diretamente, além de 50 mil que 

A nova cara do Sol Nascente/Pôr do Sol
usam a pista como passagem. Trata-se de obra direta 
executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Ca-
pital (Novacap), que, em maio, fez o mesmo serviço no 
Conjunto I, com 1,4 mil metros quadrados. Para a ação, 
são 84 empregos diretos e indiretos.

“Tínhamos um contrato de urbanização de 2013, com 
obras iniciadas no ano seguinte. De lá para cá, vários 
problemas, inclusive judiciais, levaram à suspensão 
das ações e rescisão de contrato. Após isso, preocupado 
com a população, o governo procurou atacar prioridades 
de forma direta”, explica o administrador regional da 
cidade, José Goudim Carneiro.

Para ele, a transformação do local em região admi-
nistrativa foi fundamental. “Além da credibilidade, faz 
com que a população se sinta respeitada com a presença 
do Estado em diversas frentes, inclusive neste período 
delicado”, aponta o gestor. Ainda que a pandemia de 
coronavírus tenha afetado serviços em todo o mundo, 
as melhorias não cessaram (veja arte abaixo).

“São grandes benefícios levados à população mais 
carente do DF. Quando se trabalha de forma coordenada 
e integrada, evita dispersão, gera economia de recursos 
e dá agilidade. É fundamental”, entende o presidente 
da Novacap, Fernando Leite. “Obras são os melhores 
presentes que o governo pode entregar à comunidade”, 
emenda.

Empossado, Marcelo Lavocat Galvão agora chefia 
assessoria ligada ao gabinete do governador.

O advogado Marcelo Lavo-
cat Galvão tomou posse no dia 
10, como chefe da Assessoria 
de Projetos Especiais do ga-
binete do governador Ibaneis 
Rocha. Membro decano do 
Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), o procurador cedido 
ao Governo do Distrito Fede-
ral trabalhará lado a lado com 
o chefe do Executivo.

Marcelo Galvão foi Pro-
curador-Geral do DF entre 
os anos de 2009 a 2011. É 
formado em Direito pela 
Universidade de Brasília (UnB) e possui mestrado e 

Ibaneis reforça projetos especiais da governadoria
doutorado em Direito Tributário pela Universidade de 
São Paulo (USP). Ele compôs a equipe jurídica durante o 

governo de transição e, agora, 
assume o cargo do advogado 
Gustavo Rocha, atual chefe 
da Casa Civil.

“Ficarei à disposição do 
governador para realizar 
consultorias. Vou fazer pon-
te com o Poder Judiciário e 
Procuradoria-Geral do DF, 
sem interferir na competência 
de cada uma delas”, afirma 
Galvão. Ele usará as experi-
ências jurídica e de governo 
para assessorar pessoalmente 
as ações da gestão. 

Agência Brasília * | Edi-
ção: Renato Ferraz
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(*)Ayrton Rocha (Fortaleza) Poeta, escritor, publicitário.
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Leituras VIII
Transposição de Vazões do 

Rio São Francisco 
Cássio Borges (*)
Em meio à discussão de quem é a ideia do Projeto de “Trans-

posição de Vazões do Rio São Francisco”, hoje denominado “Pro-
jeto de Integração do Rio São Francisco às Bacias do Nordeste 
Setentrional” revejo nos meus alfarrábios meu artigo sobre este 
tema intitulado “Subsídio aos Estudos de Transposição de Vazões 
dos Rios Tocantins e São Francisco para o Nordeste”, publicado 
no Boletim Técnico do Dnocs (jul/dez) de 1981.

Vê-se no referido e despretensioso trabalho, porque naquela 
época não havia interesses empresarias envolvidos, seja do ramo 
de consultoria ou no ramo de construção, como acontece atual-
mente, e nem os políticos costumavam se pronunciar sobre temas 
técnicos. Tudo se fazia, se publicava e se dizia dentro da mais 
pura convicção e princípios visando os interesses mais nobres 
do povo nordestino. É triste observar que atualmente a água está 
sendo considerada como se fosse uma mercadoria, para ganhar 
dinheiro, e ter poder.

Na primeira página do mencionado trabalho, isto é, no seu 
RESUMO, se lê o seguinte: “Em fevereiro de 1978, o Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, preocupado 
com o problema das secas no Nordeste e sobremaneira sensível 
aos problemas da escassez de água, numa visão futura, resolveu 
trazer à tona o velho sonho da ligação das bacias hidrográficas 
nordestinas, já que as técnicas neste domínio, tendem a receber 
novos impulsos”.

Mas que “novos impulsos” eram estes que já se vislumbrava 
àquela época? Também no referido RESUMO nós realçávamos 
que “este empreendimento, de elevado custo inicial, somente seria 
implantado, após o esgotamento das disponibilidades hídricas 
locais”. Isto é, dando prioridade ao uso das águas armazenadas 
nos açudes do Dnocs de custo praticamente zero.

Ao elaborarmos o referido trabalho tínhamos em mente que, 
para transpor as águas desde o Rio São Francisco, vencer uma 
altura de 110 metros topográficos e levá-las a uma distância 120 
quilômetros até os limites dos Estados de Pernambuco e Ceará, 
teríamos que recorrer ao bombeamento destas águas mediante a 
instalação de possantes Estações de Bombeamento. 

Isto, naturalmente, exigiria um elevado consumo de energia 
e, naquela época, este insumo já era considerado escasso e quase 
inacessível. Daí surgiu a ideia de fazer o bombeamento das águas 
do Rio São Francisco para a bacia do Rio Jaguaribe utilizando-se 
a energia “off-peak” da Chesf – Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco, a chamada energia ociosa, que é gerada depois 
das 22 horas até às primeiras horas da manhã, quando o consumo 
é muito baixo.

Todas essas iniciativas do Dnocs em torno deste assunto tive-
ram ampla repercussão nacional, tendo a imprensa falada, escrita 
e televisada dado grande destaque, como se pode verificar através 
dos arquivos da Divisão de Hidrologia do Dnocs. A revista do 
Ministério do Interior, ano IV-Nº 24, maio/junho de 1978, na 
seção ATUALIDADES, assim se expressou:

“Uma antiga e promissora ideia, por muitos considerada utópi-
ca, volta a repercutir entre técnicos em hidrologia de todo o país: 
a de transferência de água entre bacias hidrográficas vizinhas”.

A possibilidade foi novamente discutida durante Seminário de 
Recursos Hídricos promovido pelo Dnocs no início deste ano, e 
deverá ser estudada em profundidade a partir de 1979”.

Esta é mais uma comprovação documental que o Dnocs tam-
bém é pioneiro neste tema da transposição. Como é que querem 
transformar esse Departamento, tão importante, numa simples 
secretaria?

Senhores Senadores, Senhores Deputados, toda a sociedade 
civil e eclesiástica desta sofrida Região, vamos fazer uma mobi-
lização junto aos altos escalões da República e não permitir que 
isto venha a ocorrer.

(*) Cássio Borges (Fortaleza) Jornalista e Engenheiro, De-
fensor Perpétuo do DNOCS

 

Multinacional Danone fecha fábrica em Maracanaú. 
Betânia pode comprá-la

Decisão de fechamento foi tomada por causa da queda 
das vendas, que se registram desde 2012. A Danone 
confirmou, em nota, o fechamento da fábrica.

Atenção! A Danone, maior produtora mundial de 
iogurte, fechou sua fábrica no Ceará, que funcionava 
no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metro-
politana de Fortaleza.

Em nota enviada a esta coluna, a Danone confirmou 
o fechamento da fábrica.

A fábrica produzia iogurte e outros produtos lácteos.
Uma fonte do Sindicato da Indústria de Laticínios do 

Ceará disse a esta coluna que a decisão da Danone foi 
tomada por causa da queda das vendas, consequência 
da pandemia da Covid-19, o que não é verdade.

Outra fonte – que produz lacticínios no sertão cea-
rense – também confirmou o fechamento, adiantando 
que sua empresa está, desde hoje, 27, comprando uma 
parte do leite que a Danone adquiria de pequenos pro-
dutores do Ceará.

O governador Camilo Santana e seu secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, foram in-
formados na manhã do dia 27, do fechamento da fábrica 
da Danone em Maracanaú.

Uma terceira fonte diretamente ligada à indústria de 
lacticínios revelou a esta coluna que a cearense Betânia 
Lácteos – empresa líder do setor de laticínios no Nor-
deste – também já passou a receber boa parte do leite 
destinado à Danone.

A mesma fonte também adiantou que a Betânia está 
pronta para – depois de uma “compliance” – assumir a 

gestão da fábrica cearense da Danone.
Esta coluna tentou contato com Bruno Girão, CEO 

da Betânia Lácteos, mas ele está viajando para a Bahia, 
não tendo retornando à chamada telefônica.

Nota da Danone
A Danone enviou às 15h40 a esta coluna a seguinte 

nota:
“A Danone Brasil confirma o encerramento das ope-

rações da fábrica de Maracanaú (CE) como parte de uma 
readequação estrutural que garantirá maior eficiência 
operacional para manutenção da sustentabilidade do 
negócio. 

“A companhia está prestando todo o suporte necessá-
rio aos colaboradores para assegurar boas condições de 
saída, incluindo pacote de benefícios acima do previsto 
pela legislação com ajuda externa especializada para 
apoiar na recolocação no mercado de trabalho, bolsa de 
estudos, extensão do plano de saúde e ajuda alimentação 
em função do atual momento. 

“A Danone reitera seu compromisso de levar saúde 
através da alimentação ao maior número de pessoas”.

Uma fonte da Danone disse à coluna que os equipa-
mentos da fábrica de Maracanaú que produzem iogurte 
serão transferidos para a sua unidade de Poços de Caldas, 
em Minas Gerais. 

A mesma fonte revelou que, em 2012, a fábrica de 
Maracanaú produziu 54 Kton; em 2013, 48 Kton. Daí 
até este ano, as vendas despencaram, sendo que, nos três 
últimos anos, essa queda foi tão acentuada que inviabi-
lizou a operação da unidade. Escrito por Egídio Serpa

Ceará é incorporado a área da CODEVASF que expande 
seu latifúndio e quer sumir com o DNOCS

Senadores aprovaram projeto 
do senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) que inclui bacias 
hidrográficas de oito estados na 
área de atuação da Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco (Codevasf). O PL 
4.731/2019 voltou ao Senado, 
onde já havia sido aprovado em 
dezembro do ano passado, na 
forma de um substitutivo en-
viado pelos deputados federais. 
O relator, senador Carlos Viana 
(PSD-MG), fez apenas algumas emendas de redação. 
Assim, o texto não terá que voltar à Câmara, seguindo 
para a sanção do presidente da República.

A proposta autoriza a atuação da Codevasf nas ba-
cias hidrográficas continentais e litorâneas localizadas 
em Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Ser-
gipe (antes apenas Alagoas, Maranhão e Sergipe tinham 
todo o território contemplado), e também na bacia do 
Rio Pardo, em Minas Gerais. Além disso, os deputados 
condicionaram a expansão das atividades da companhia 
à previsão de recursos no Orçamento e incluíram entre 
as bacias a serem atendidas pela Codevasf as bacias dos 
Rios Jequitinhonha, Mucuri e Araguari, em Minas Gerais. 

Pelo texto original, seriam 
incluídas apenas a Bacia do 
Rio Araguari, do Amapá (que 
não é a mesma bacia do Rio 
Araguari de Minas Gerais) e 
demais bacias do Amapá e Pará. 
Davi argumenta que essas são 
regiões hidrográficas com ocu-
pação irregular das cabeceiras, 
queimadas e desmatamentos 
e aproveitamento hidrelétrico, 
que poderão causar danos irre-
versíveis ao desenvolvimento 

sustentável. “O enfrentamento de questões dessa na-
tureza seguramente é mais viável com a presença da 
Codevasf “, alegou. 

Também parte da proposta original, as bacias hi-
drográficas do estado do Amazonas foram retiradas. 
O relator na Câmara avaliou que a medida ampliaria 
em demasia a extensão da área de atuação da empresa.

Legislação
A proposta altera novamente a Lei 6.088, de 1974, 

que criou a Codevasf, já emendada em 2000, 2009, 
2010, 2017 (por duas vezes) e 2018, para ampliar a área 
de atuação do órgão estatal. Veja abaixo a evolução da 
área de atuação da Codevasf desde a criação do órgão 
até o PL 4.731/2019.
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Dias melhores na luta contra a 
Covid-19 no Ceará estão por vir. 
O capacete de respiração assistida 
denominado Elmo, desenvolvido no 
estado a partir de parceria público-
-privada, já começou a ser testado 
em pacientes voluntários internados 
no Hospital Leonardo da Vinci, em 
Fortaleza, e apresentou excelente 
desempenho. A primeira pessoa a 
usar o capacete foi uma paciente 
idosa de 77 anos de idade, no último 
dia 23. Ela apresentava insuficiên-
cia respiratória e o uso do capacete 
foi efetivo. Nos primeiros minutos, 
a saturação da paciente aumentou 
de 90 para 96 a 97%. 

O capacete prevê a utilização de 
um mecanismo de respiração artifi-
cial não-invasivo, sem necessidade 
do paciente ser intubado, com maior 
segurança também para os profis-
sionais de saúde. Durante os testes 
clínicos, 10 protótipos do equi-
pamento serão utilizados em pelo 
menos 12 pacientes voluntários, 
com o objetivo de aferir a eficácia 
no que diz respeito à oxigenação 
e usabilidade, além de identificar 
possíveis efeitos colaterais. Os tes-
tes seguem ao longo dos próximos 
dias, configurando-se como a últi-
ma etapa do processo de testagem, 
um dos requisitos exigidos pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária para a produção em escala 
industrial. 

Levou menos de três meses entre 
o desenvolvimento do protótipo 
e os testes do Elmo em pacientes 
acometidos por Covid-19. O pro-
jeto envolveu esforços do Governo 
do Ceará, por meio da Secretaria 
da Saúde (Sesa), Escola de Saú-
de Pública do Ceará (ESP/CE) 
e Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap), além da 
Federação das Indústrias do Ceará 
(Fiec), com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai 
Ceará), Universidade de Fortaleza 
(Unifor), Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e da empresa Esmal-
tec, do Grupo Edson Queiroz. 

O Elmo foi inspirado na expe-
riência de médicos italianos que 
estão usando máscaras de mergulho 
no tratamento de pacientes com 
Covid-19 e no uso de capacetes 
hiperbáricos, utilizados em doenças 
de descompressão, que também 
estão sendo usados na Europa e nos 
Estados Unidos. A versão cearense 
do capacete de respiração assistida 
se diferencia dos equipamentos si-
milares principalmente por envolver 
tecnologias, processos e materiais 
todos disponíveis no Ceará, tornando 
desnecessária a importação de insu-
mos nesse momento de pandemia. 

A Universidade de Fortaleza par-
ticipou da iniciativa desde o início, 
em três frentes de atuação: projeto 
das peças do capacete, testes de 
validação do protótipo e integração 
das ações com as empresas do Gru-
po Edson Queiroz. “Fechamos um 
acordo com a empresa Esmaltec, que 
iniciou o planejamento de produção 
dos capacetes e o colocará em prática 
após autorização da Anvisa”, destaca 
o professor Vasco Furtado, diretor de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inova-
ção da Universidade de Fortaleza, 
instituição mantida pela Fundação 
Edson Queiroz. 

Agilidade na 
transferência tecnológica

A Esmaltec, empresa do Grupo 
Edson Queiroz, também teve uma 
importante participação desde a 
concepção e desenvolvimento do 
projeto. Foram dedicados os prin-
cipais recursos humanos para que o 
capacete Elmo fosse desenvolvido. 
Tais recursos são os mesmos aplica-
dos e utilizados no desenvolvimento 
e fabricação dos seus produtos 
disponíveis no Brasil e em diversos 
países. Para a Esmaltec, participar de 
um projeto que tem como objetivo 
salvar vidas ante a esse cenário de 
pandemia tem sido uma experiência 
única e gratificante.

Por Unifor

O capacete prevê a utilização de um 
mecanismo de respiração artificial 

não-invasivo, sem necessidade
 do paciente ser intubado.
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

Palavras de sabedoria de um jovem ancião adventista
O amor é a melhor solução 

“O meu mandamento é este: que vos ameis uns 
aos outros, assim como eu vos amei.” - João 15:12.

Se toda a Bíblia pudesse ser resumida em uma só 
palavra talvez ela seria “amor”. As Escrituras ensinam 
sobre um Deus que amou tanto as pessoas que foi 
capaz de criar o mundo inteiro por elas e preservá-lo 
mesmo sabendo que os seus habitantes iriam destruí-
-lo pouco a pouco, cometer toda espécie de crimes 
e até mesmo rejeitar o próprio Criador e seu Filho 
morto na cruz. O amor é a melhor forma de retribuir 
esse maravilhoso presente. Se amarmos a Deus em 
primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo esta-
remos sendo gratos a Deus por todo amor que ele nos 
tem dado. A melhor maneira de um filho provar que 
ama o seu pai é obedecendo o que ele diz. Por isso, 
se é o seu desejo mostrar para Deus que você o ama 
obedeça aos seus mandamentos (Êxodo 20). Neste 

momento difícil que o mundo inteiro vive aproveite 
seu tempo para viver em paz com Deus obedecendo 
aos seus mandamentos e 
amando as pessoas ao seu 
redor. Lembre-se de que 
o amor sempre é a melhor 
solução. Deus provou 
o seu amor enviando o 
próprio Filho para morrer 
por você, qual vai ser a sua 
resposta?

Jefferson Alan Silveira.  
Estudante de Teologia 

da UNASP.      
Cel: (19)97104-4934 

(whatsApp)     
jeffersonalan.silveira@

gmail.com

Feliz dia do advogado a todos nós militantes da justiça e do 
direito. O meu reconhecimento, o meu abraço e a minha sincera 
gratidão pela profissão de Advogado, influenciado pelos conse-

lhos de meu querido tio Advogado Dr. Amadeu Vasconcelos.

O manto dos dois amores
Na vida, é o que mais queria:
- Uma boa noiva e casa pra morar.
Veio a Cleuza e a Kátia Sheila, as duas, 

pra eu mais amar.

Pela primeira vez na vida, de emoções 
eu chorei.

 Nasceu a filha querida.
Da princesinha, eu gostei. 

Esposa, bela e fiel, 
Filha muito obediente.
A primeira, é como mel,
A segunda, um presente.

Sou feliz com a princesa 
E, também com a princesinha.
Ela, linda framboesa,
Divide amor com a filhinha.

Mãe e filha, muito amadas,
Igual pedras preciosas,
Serão sempre estimadas,

Perfumadas como rosas.

Meu grande amor virou musa.
A filha, deu-me dois netos.
Dela, jamais, a recusa.
A eles, os meus afetos.

Sou esposo exigente.
Sou pai, avô premiado.
Uma família decente,
Sou feliz e abençoado.

Comendador Dr. Albery Mariano recor-
da o nascimento de sua filha.

A filha que eu queria,
Esperava o nascimento;
E sua mãe me dizia:
- Deus proteja esse momento.

Foi grande minha emoção
Prematura ela nasceu.
Foi como linda canção,
Que cantavam mãe e eu.

Lá pagamos a promessa,
A senhora aparecida.
Nunca esqueça, sempre peça,
Proteção por toda vida.

Formou-se na faculdade.
Fala bem o português.
Com muita facilidade,
Aprendeu o idioma inglês.

Aqui, estou tão feliz,
Na minha melhor idade.
A você, eu sempre quis;
Amar com docilidade.

Quando setembro vier,
Perguntavam, eu respondia.
Somente, se Deus quiser.
Em agosto, ela nascia.
Cresceu na linda Brasília,
Dia treze, número da sorte.
Alegrou nossa família,
Em Aparecida do Norte.

Quanto mais, ela crescia,
Ficava sempre mais bela.
A mãe, vaidosa, queria filha,
Parecer com ela.

Logo,  co-
nheceu um ra-
paz.

Seu coração 
balançou.

Jovem, culto 
e capaz;

Ela, com ele 
se casou.

Hoje, relato 
em versos,

A minha fe-
licidade!...

Kátia Sheila 
e meus netos 

Me fazem 
amar de ver-
dade.

Parabéns pelas bodas 
de diamante 

Há 60 anos começou a bonita história de Amor de nosso 
querido Casal Sr. João José da Silva e Sra Helena Caixeta da 
Silva. Hoje, dia 20 de agosto de 2020, os familiares e amigos 
agradecem a Deus e celebram a fidelidade desta abençoada 
união. Nesta longa convivência muitas 
sementes foram plantadas e muitos frutos 
colhidos. É motivo de festejar o Amor 
e o Compromisso assumido, renovando 
esta Aliança de Amor do Casal, diante 
do Senhor, agradecidos pela convivência 
feliz e plena. Senhor Jesus todo poderoso, 
inunda os corações de seus filhos João e 
Helena com uma chuva de bênçãos, paz e 
alegria, na presença de sua família unida, 
seu verdadeiro tesouro. FELIZ BODAS 
de DIAMANTE é o que deseja o Casal 
Amigo Comendador Dr. Albery Mariano 
e Professora Cleuza Luíza Mariano. Casal: Sr. João José da Silva e 

Sra. Helena Caixeta da Silva.

Parabéns filha, Kátia Sheila, pelo 
seu Aniversário natalício. Esta foto é 
muito especial para nós... você, filha 
única, casou e se foi... nos deixando 

imensa Saudade.

Vô o senhor é minha inspiração e meu modelo de vida. Hoje, 
venho lhe desejar FELIZ DIA dos PAIS. Desde criança o 

senhor tem sido meu Pai de coração e de coração. Obrigado 
pela sua paciência, humildade, dedicação e sabedoria. Quan-
do estou na Universidade em São Paulo, cursando Teologia, 
sinto muito sua falta e me lembro do senhor, todos os dias. O 
senhor tem me ensinado o Amor a Deus e ao próximo. Sinto 
prazer em dizer: _ O senhor é o meu exemplo neste mundo. 
O senhor me deu tudo. É quando digo “tudo”, não me refiro 
apenas ao carro, moradia, viagens ou até mesmo sorvetes e 

picolés, que tanto gosto, mas também, me deu carinho, compa-
nheirismo e conselhos e os abraços que eu tanto precisava. O 
senhor merece muito mais do que este presente, por ser quem 

é, tão bom e generoso. Sei que isto é apenas uma lembrança da 
minha consideração para com o senhor. Gostaria que o senhor 
fosse eterno, mas sei que só DEUS é eterno, então espero que 

Cristo volte logo para que eu possa viver para sempre consigo, 
no Reino de Deus. Nunca conheci alguém igual ao senhor e sei 
que nunca vou conhecer. O senhor é muito especial aos olhos 

de DEUS e para mim. Quero assistir, ao seu lado, muitos jogos 
do seu querido FLUZÃO. TE AMO MUITO. Seu neto e filho 

Jefferson. Brasília, 09 de agosto de 2020.
Neto Jefferson presta homenagem ao 

Avô Dr. Albery Mariano no Dia dos Pais.
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Leituras IX
Um simples professor de surdos

Regina Stella (*)
“Por Deus, me ajude! Comprida demais a noite, me deses-

pero entre quatro paredes! Preciso de alguém para vencer essa 
solidão. Por favor, não desligue! Preciso ter certeza de que não 
estou só no mundo!” 

Um simples fone de ouvido, e a palavra que vem como 
resposta é acolhida, consolo, um aceno de esperança, réstia de 
luz na noite escura. Alento, amanhã será um outro dia.

Jovem professor de surdos, Bell há meses vinha trabalhando 
no intuito de transmitir a voz humana através de uma corrente 
elétrica. Pedira a intervenção de Watson, um mecânico que 
construía protótipos para inventores fascinado pela concepção 
de captar através de uma corrente elétrica as vibrações da fala. 
E, naquela noite, trabalhando junto, se afastara o companheiro 
para um quarto da frente do prédio com um receptor afim de 
contatar o resultado das tentativas. No quarto dos fundos, pe-
queno laboratório, Bell se preparava para começar a experiência 
quando, num movimento mais brusco, bateu com o braço e uma 
solução acida lhe caiu sobre a roupa. Apressado e receoso pelo 
que lhe acontecera, gritou, pedindo auxilia. E, no quarto da 
frente, onde estava o assistente ouviu pelo receptor no ouvido, 
o seu SOS: “Watson venha aqui. Preciso de sua ajuda.“ Estava, 
inesperadamente, inventado o Telefone.

Daquela memorável noite, há mais de um século e meio, tem 
percorrido o telefone admirável trajeto, e tão fantástico que já 
não pode o homem prescindir de sua presença, ora para resolver 
problemas urgentes e inadiáveis, ora para dizer um simples “alô” 
a alguém que se quer bem.

Encurtaram-se as distâncias com os meios de transporte 
a alta velocidade, os trem-bala, os carros super equipados, os 
aeroplanos de última geração, mas o telefone é instantâneo, 
imediato para uma emergência, muitas vezes questão de vida ou

Ansioso por se comunicar e se informar, não pode o homem 
sob pena de se destruir, se isolar, e em tratando de comunicação 
ele adere a todo avanço tecnológico, ansioso por aumentar a sua 
bagagem de informação, e a sua ligação com o outro. Hoje um 
sorrido se esboça, ao lembrar que, quando chegaram à Inglaterra 
as notícias de que um novo invento surgira, ao ser indagado o 
engenheiro-chefe dos Correios sobre a sua validade, ele de pron-
to, sem aquilatar a grandiosidade da invenção, respondeu: - “Os 
americanos precisam de telefone, mas nós não. Temos uma por-
ção de mensageiros.” Não há, temos certeza, mensageiro humano 
no mundo, que possa substituir aquele aparelho, branco ou preto, 
azul ou bege quieto, nos bolsos ou sobre uma mesa, à espera de 
alguém que o toque para contar um segredo ou transmitir uma 
decisão de importância capital para um grupo no Whatsapp ou 
na voz, para uma cidade ou para toda a humanidade.

Com o avanço da tecnologia, hoje o telefone celular é a 
grande sensação de todos os mercados, onde o tempo é ouro e, 
comunicar, o primeiro passo, da solução e da vitória. Instantânea 
a comunicação, de onde se estiver, no carro, na praça, na rua, 
caminhando, o telefone celular decide a urgência da informação 
e do pedido, sem interferências. Já não exige a pequena caixa 
presa à parede e dependendo de fios. Solto, livre, pode ser 
manuseado, e até numa cadeira de rodas, a idosa, com necessi-
dades especiais pode se afastar de casa, sozinha, sem perder o 
contato com alguém de quem depende no quotidiano. Bell não 
poderia nunca poderia supor de que, até num trator, lavrando 
a terra, alguém pudesse usar um telefone, fazendo negócios e 
eliminando intermediários. E que de um carro atravessando as 
ruas de Estocolmo, um assessor, um jornalista pudesse falar 
com os seus pares para os Estados Unidos! Quase um cochicho 
ao pé do ouvido!

Graham Bell pobre e simples professor de surdos, tão an-
sioso por tornar realidade o que concebera, que chegou até a 
negligenciar a sua escola, na obsessão de inventar o telefone, 
nunca imaginou, por certo, do extraordinário benefício social e 
econômico que a sua invenção traria à humanidade. 

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

Cearense conquista medalha de prata e tem o melhor 
resultado do Brasil em olimpíada mundial de química

Pelo segundo ano consecutivo, o estudante Ygor 
de Santana Moura recebe uma medalha de prata em 
Olimpíada Internacional de Química (IChO); ao todo, 
jovem concentra 47 premiações e aprovação no MIT.

Representando o Ceará, o estudante Ygor de Santa-
na Moura, 18, conquistou, pelo segundo ano consecu-
tivo, uma medalha de prata na Olimpíada de Química 
Internacional (IChO). Em 2020, a vitória veio na 52ª 
edição do evento, 
sendo o único bra-
sileiro a conseguir a 
segunda posição. Ao 
todo, a competição 
reuniu 250 alunos 
de ensino médio de 
60 países, ocorrendo 
entre os dias 23 e 
29 julho, de forma 
remota.

Somente quatro 
brasileiros conquis-
t a r am meda lhas , 
sendo as outras três 
de bronze. Dois es-
tudantes moram no 
Rio de Janeiro, Davi 
Medeiros Fortunato 
e Pedro Yudi Hon-
da, e um no Distrito 
Federal, Thiago José 
Velôso.

A trajetória de 
Ygor se iniciou no 
final de 2015, quan-
do mudou-se com 
a família do Rio de 
Janeiro para o Ceará 
a fim de se dedicar os 
estudos. Em janeiro 
de 2016, já começava 
o ano letivo como 
bolsista do Colégio 
Ari de Sá Cavalcante. 
As três primeiras me-
dalhas mundiais fo-
ram conquistadas em 
2019, sendo ouro na 
Iberoamericana de Química (OIAQ), prata na IChO, e 
outra prata na Olimpíada Europeia de Física (EuPhO).

Até este ano, o jovem soma 47 premiações entre 
olimpíadas mundiais, nacionais, regionais e internas, 
sendo 19 medalhas de ouro, 13 de prata, 9 de bronze 
e 5 menções honrosas. Para alcançar tais resultados, 
a dedicação aos estudos foi constante, costumando 
estudar de 8h da manhã até o mesmo horário da noite. 
Nas férias, optava por participar dos cursos em exatas 
disponibilizados pelo colégio durante o período.

“O meu objetivo com Olimpíadas sempre foi ga-
nhar conhecimento e eu gosto muito de pensar nos 
problemas de uma forma diferente do que você está 
acostumado em sala de aula. É uma coisa que dá para 
realmente se divertir”, afirma.

Conquista
Além das vitórias nas olimpíadas, o jovem também 

foi aprovado, no dia 14 de março deste ano, no Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados 
Unidos, com bolsa integral. A instituição irá custear 
passagem, moradia e anuidade na graduação. Com isso, 
Ygor organiza a mudança à cidade de Cambridge para 
início de 2021.

Para a mãe do estudante, Cleia Nunes de Santana, 
54, foi uma alegria grande ver o esforço de Ygor 

se transformar nas 
vitórias olímpicas 
e, principalmente, 
na entrada no MIT. 
Com apenas o ensino 
médio completo, a 
costureira buscou 
sempre incentivar 
aos filhos, Ygor e 
Nicolas, a irem mais 
longe.

O jovem se tor-
nou o primeiro da 
família a passar em 
uma universidade 
no exterior. Tanto 
Cleia, quanto o pai, 
Raimundo Luciano 
Moura da Silva, cur-
saram até o ensino 
médio.

“Eu vim de um 
povoado que a gente 
não sabia nem o que 
era universidade. 
Faculdade na nossa 
época era só para 
o rico, agora que a 
gente pode sonhar 
um pouco”, acres-
centa a mãe.

Apoio
Ygor percebe o 

suporte da escola 
como essencial em 
sua trajetória, con-
tando com uma rede 
de apoio por parte de 
professores, alunos e 

coordenadores. “Tudo que eu precisava, estava lá. Tem 
psicóloga para atender, professores muito bons, tiram 
dúvidas qualquer hora que precisar”, declara Ygor.

Segundo o coordenador de Olimpíadas Científicas 
do Colégio Ari de Sá, Francisco Alves, Ygor sempre 
buscou outros conhecimentos para além da sala de 
aula. Agora, o coordenador e outros professores que 
acompanharam o crescimento de Ygor, aguardam com 
ansiedade as próximas conquistas do aluno no exterior.

“Ygor está escrevendo uma história brilhante em sua 
vida acadêmica. Sentimo-nos extremamente orgulho-
sos e temos acompanhado grande parte da trajetória 
acadêmica e pessoal do Ygor, somos gratos à família 
por ter depositado confiança no nosso trabalho”, finali-
za Alves, em nome da equipe da coordenação olímpica.

Por Beatriz Rabelo, G1 CE

Representando o Ceará, o estudante de 18 anos já conquistou quatro medalhas 
olímpicas mundiais — Foto: Arquivo pessoal

Em 2019, durante a Olimpíada Internacional de Química em Paris, Ygor participou 
da competição tendo todos os custos da viagem pagos pelo Governo — Foto: Arqui-

vo pessoal
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Leituras XI
O Humor Negro e o Branco Humor

CURIOSIDADES
O coração humano produz pressão suficiente para 

jorrar o sangue para fora do corpo a uma distância de 10 
metros......

(Uau!) 

O orgasmo de um porco dura 30 minutos..... 
(Porque a natureza foi tão generosa logo com o Porco?) 

Uma barata pode sobreviver 9 dias sem sua cabeça até 
morrer de fome.. 

(Ainda não consegui esquecer o Porco, que inveja!!!) 

Bater a sua cabeça contra a parede continuamente é um gasto 
médio de 150 calorias por hora. 

(Não tente isso em casa; talvez no trabalho!) 

O louva-deus macho não pode copular enquanto sua 
cabeça estiver conectada ao corpo... A fêmea inicia o ato 
sexual arrancando-lhe a cabeça. 

(Taí a origem do ditado: “Por uma boa... perde-se a 
cabeça!”) 

A pulga pode pular até 350 vezes o comprimento do próprio 
corpo. É como se um homem pulasse a distância de um campo 
de futebol. 

(Trinta minutos... que porco f.d.p.! Dá pra imaginar? Pq 
ñ EU?) 

O Bagre tem mais de 27 000 papilas gustativas.....
(O que é que pode haver de tão saboroso no fundo de 

um rio?) 

Alguns leões se acasalam até 50 vezes em um dia.....
(Porco f.d.p.! qualidade é melhor que quantidade!) imagine 

ser a mistura do porco e o leão.... só falta cerveja!!!!!!

As borboletas sentem o gosto com os pés.....
(Taí, isso eu sempre quis saber) 

O músculo mais forte do corpo é a língua......
(Hummmmmmm...) 

Pessoas destras vivem em média 9 anos mais do que as 
canhotas......

(E se a pessoa for ambidestra?) 

Os elefantes são os únicos animais que não conseguem 
pular.....

(E é melhor que seja assim!) 

A urina dos gatos brilha quando exposta à luz negra.....
(E alguém foi pago para descobrir isso?) 

O olho de um avestruz é maior do que o seu cérebro.....
(Conheço muita gente assim) 

As estrelas-do-mar não têm cérebros....
(Conheço muita gente assim também!!!) 

Os ursos polares são canhotos.. 
(Se eles começarem a usar o outro lado, viverão mais) 

Seres humanos e golfinhos são as únicas espécies que 
fazem sexo por prazer....

(E aquele puto daquele porco? Ñ sai da minha cabeça!!!)

AGORA FALE A VERDADE, VOCÊ CONSEGUIU ES-
QUECER O PORCO ??? ACREDITO QUE NÃO, E NEM 
EU !!!

 

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia) 
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Be-
zerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel 61 3274-7805
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolandia) arrendatário - 3329 8761/3323 
4207
Bartolomeu 
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Welligton (IPU), 
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinhei-
ros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e Welligton 
Manoel Facundo Oliveira (Boa Viagem).
Beirute Sul
Proprietário Francisco Marinho(Ipu) - SCLS 109 Bloco”A” 
Loja 2/4 – Asa Sul CLS 211 Bloco C Loja 17., CEP 70.272.530 
Reservas 3363 3062 e 3245 3463 Gerente Edison Carlos Vidal 
(Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes (Quixadá)
Beirute Norte
Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, Brasília)
Coco Bambu – Frutos do Mar
Gerente Geral Eilson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pin-
heiro (Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortaleza) 
Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo 
Auzivan Pinheiro (Milhã) SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte 
Cicone Parque - 70200-002 Tel 3224 5585
Brasília Shoping
Setor Comercial Norte Q 5 Bloco A Brasília shopping Lojas 
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400 - (61) 3038-
1818
Coco Bambu Aguas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 3262-
0559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubaja-
ra) e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luis Neto 
Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapi-
na), bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes 
Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Re-
cepcionista Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor 
de Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel 61. 
3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224 1634 3226 1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre : Valdemir Alves Souza 
(Sobral); garçon: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC 
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Inde-
pendência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisi-
mar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco 
Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Ger-
emias Araújo (Granja).
Dona Graça
Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará)
casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270
Feitiço Mineiro
Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo Cesar 
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril). 
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Bi-
ano, filha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas 
03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçon: 
José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, 
pizzaiolo SinobilinoBezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Lo-
cal Loja 39 Lago Norte - 3368 3337
Gero 
SHIN C 04 Lote A 22 Terreo Iguatemi. - Telefone: 3577-
5522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolandia), Maitre: 

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
Alexandro Araújo Nascimento (Itarema) Cozinheiro: João Moura 
Rodrigues (Itarema).
Galeteria Beira Lago 
SCES Trecho 02 Conj. 33 ao lado do Pier 21.
Proprietário: João Miranda Lima (Ipueiras), Gerente: José 
Afonso Miranda Lima (Ipueiras), Maitre: Raimundo Chaves de 
Carvalho(Nova Russas), Garçons: Hélio Martins de Melo (Nova 
Russas) e Antônio Alcimario (Pereiro).
Ki Filé
405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61)3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vas-
concelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Rai-
mundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira 
(Granja)
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Marilza / Regina 
(Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especialidade: Picanha 
na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de dois, panelada, 
rabada, sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 60 Planaltina-DF 
(em frente à Feira de Confecções de Planaltina) 33897000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36 
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte, 
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 3382-
0444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 3201 5204. Dono e Maitre – Francisco 
Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe)  
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14., Lago Norte/21947641 Em 
frente a loja do Pão de Açucar.
New Koto (comida japonesa)
SQS 212 loja 20 - 3346 9668 - Garçons: Francisco Olavo Aprigio, 
Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de 
Guaraciaba do Norte, José Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José 
Aurélio (Sobral), sushiman Joao Carlos Nascimento e o ajudante 
dele, Eridam Lopes e o ajudante de cozinha Francisco Alan, todos 
de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol:
Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005
- Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill
Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj, A Lt 60 – 9627 6430
Planaltina 73.300-000;
Praliné
SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 3443 7490, 
3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José Osmar 
Gabalia (Sobral),. Caixa:Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte
Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toinha) Celeste
Jorge Mesquita (Santa Quitéria)
409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel 3271 8722
Restaurante Central
Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); Churrasqueiro e especial-
ista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: 
Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada.. 
Praça de Alimentação da Feira de Confecções de Planaltina-DF
96313335 (Vivo) 92322855 (Claro) 
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias(Independência) ; Gerente 
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sam-
paio (Sobral) - 3ª. Avenida Área Espcial S/N <Mercado do Núcleo 
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147 0585 3021 4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independencia) Manuel Messias Lima da 
Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinhei-
ro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110 035 
Tel 3563 4674
Silvio’s Bar E Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 33495650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 33 28 4265

Culinária
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D izem as más línguas de Jati que foi 
serviço de cavalaria, rápido e mal fei-
to, como se diz na linguagem militar.

O incidente ocorreu em trecho que faz par-
te do Eixo Norte, inaugurado em 26 de junho 
pelo presidente Jair Bolsonaro. O sistema 
abastecerá outras cidades do Ceará, inclusive 
da região metropolitana de Fortaleza.

Marinho informou que, por precaução, 
2.000 pessoas tiveram de deixar suas casas. A 
construtora Ferreira Guedes, velha conhecida 
na Lava Jato, assumiu a responsabilidade de 
fazer o reparo emergencial.

Com o rompimento da barragem do Jati 
foram perdidos quase 2 milhões de m3 de 
água, mas nem todo o volume foi desperdiça-
do. “Essa água foi escoada no canal do Eixo 
Norte, e está sendo recepcionada na barragem 
Atalho, que é a primeira em uma linha de seis 
barragens até a fronteira com a Paraíba

O rompimento deu-se com a abertura da 
comporta que libera água da barragem de Jati 
para o CAC (Cinturão das Águas do Ceará). 

Como a prioridade é zelar pelas vidas e garantir a 
segurança da população em primeiro lugar, o Minis-

Depois de 10 anos, as águas do São Francisco chegaram ao 
Ceará mas a barragem de Jati se rompeu. Lamentável

tério do Desenvolvimento Regional decidiu evacuar 
as cerca de 2 mil pessoas residentes no raio de 2 km 

da Barragem de Jati.
A medida seguiu o Plano de Ação Emer-

gencial (PAE) elaborado para a estrutura. 
Com o apoio do MDR e das Defesas Civis 
nacional, estadual e municipal, essas fa-
mílias foram levadas para alojamentos na 
região ou para casas de parentes e amigos 
até que sejam feitas todas as avaliações.

Para suprir as necessidades imediatas 
com alimentação, transporte e alocação de 
moradores impactados com o rompimento 
de uma tubulação da barragem da Trans-
posição do Rio São Francisco, na cidade 
de Jati, no Cariri, o Governo Federal au-
torizou, o repasse no valor de R$ 100.620 
à cidade 

Duas Portarias (nº 2.279 e nº 2.271), pu-
blicadas no Diário Oficial da União (DOU) 
reconhecem a situação de emergência em 
Jati por “rompimento ou colapso de bar-
ragem” e autorizam o montante repassado 
pela União. 

O prazo de execução das ações é de 180 
dias e, passado o primeiro mês, “o proponente deverá 
apresentar prestação de contas”. 

Vazamento da barragem do Jati causa medo a
 moradores e defesa civil evacua área


