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Francisco Ozanan (Barbalha/CE) Homenagem ao 
cearense que plantou o verde de Brasília. Leia mais na pág. 6

Casa do Ceará recebeu auxílio emergencial do Governo Federal. Leia mais na pág. 4

O novo Conselho Fiscal da Casa do Ceará. Leia mais na pág. 20

Francisco de Assis Lucena, Geraldo Camilo, 
Tereza Aguilar Soler e Matsuco Hashimoto

Dom Francisco da 402 Sul ofereceu 
almoço para os idosos da Casa do Ceará
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Antônia Gomes, Geraldo Camilo e Ilma Baima.

No dia 18/12 as sócias do Restaurante Dom Francisco Giuliana Ansiliero e Adriana Kitaha-
ra juntamente com sua equipe prepararam um almoço de Natal para 15 os idosos da Pousada 
Chrisanto Moreira da Rocha, da Casa do Ceará com distribuição de presentes. Como a pande-
mia mudou tudo, a ceia virou almoço, em boa hora idealizado pelo gabinete da primeira –dama 
do GDF, sra. Naiara Noronha. Almoço foi servido ao som da violonista Melissa Alencar.

Menu: Entradas - Mini bolinhos de bacalhau - Salada especial - Salpicão de frango 
Principais : Chester assado - Bacalhau de forno à portuguesa
Acompanhamentos : Arroz de forno cremoso - Farofa de Natal - Legumes grelhados 
Sobremesas : Rabanadas - Mousse diet de chocolate - Salada de frutas 
Bebida : Suco de abacaxi

Lydia Almeida de Oliveira 
e Maria Djanira.

Dança Flamenca. Andréia Pires 
e Raphael Cortés.

Antônia Guimarães, Maria Djanira, 
Ivete Simonette e Zilma Lavoratto.

Antônia Gomes e Maria Djanira Geraldo Camilo, Aline Pinto, Ivete Simonette, 
Paloma da Silva, Horácio Aguiar e Rosilene Pereira.

Mario Ferreira de Carvalho e José 
Sampaio de Lacerda  Júnior.

Melissa Alencar Idosos da pousada da 
Casa do Ceará.

Giuliana Ansiliero 
e Lydia Almeida

Ceia natalina dos idosos da Casa do Ceará. Leia mais na pág. 4
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Conversando com o Leitor 
# A Casa do Ceará, através de sua Diretoria de Co-

municação, vem atualizando diariamente a sua pagina 
inicial no Portal, trazendo a última e mais importante 
noticia do dia no Ceará, veiculada, pelo Diário do Nor-
deste ou pelo G1. 

# Excluímos as noticias de violência muito comum 
nos dois meios de Comunicação (assassinatos, assaltos, 
noticias policiais, roubos, arrombamentos, estupros, cho-
ques no transito), como só existissem desgraças no Ceará.

# Registramos os passos da COVID 19 e lamentamos 
que chegamos a 10 mil mortos, duas vezes o número de 
cearenses mortos, como Voluntários da Pátria, na Guerra 
do Paraguai. Eles que foram para o Rio e foram morar 
no Morro da Providência, ao lado da Central do Brasil, 
onde uma das favelas mais violentas.

# Mantemos ativos os nossos canais de comunica-
ção, especialmente o Face Book e o Instagram, além 
do Portal.

# Os nossos dois canais de referencia (memoria) 
continuam a disposição do público, com o acervo sobre 
os 300 cearenses que se destacaram em Brasília, sendo 
que 150 estão na página dos 50 anos de Brasília e 150 
na página dos 50 anos da Casa do Ceará.

# O nosso Portal tem 444.658 visitantes, quase 500 
mil, o que para nós é muito importante, pois sabemos 
que somos vistos pelos cearenses que estão morando no 
exterior e pelos cearenses que deixaram o Ceará.  Temos 
também uma audiência crescente entre os cearenses do 
Entorno de Brasília.

# A Casa do Ceará já expediu para os associados con-
tribuintes os boletos de pagamento para a anuidade de 
2021, com desconto. Quem não recebeu, deve solicitar 
o boleto à Superintendência. Diga-se, de passagem, a 
receita dos associados não cobrem 5% da despesa.

# Foram transferidos os eventos em serie no Museu do 
Sertão, de Mossoró/RN, por causa da Pandemia, É o que 
nos informa o diretor do Museu, o cearense Raimundo 
Mendes Vasconcelos.

# Cumprimentamos o deputado Danilo Forte, que 
voltou a Câmara para dois anos de mandato, substituindo 
o deputado Fernando Pessoa que foi eleito prefeito de 
Maranguape.

# Cumprimentamos o ministro Napoleão Maia que 
deixou o Superior Tribunal de Justiça, após uma longa 
trajetória no TRF do Recife e agora no STJ.

# Cumprimentamos Deuzinho Filho assumiu man-
dato de deputado federal pelo Ceará Ex-vereador de 
Caucaia. Ele substitui Vaidon Oliveira que é o titular 
e tirou licença. 

# Os cursos profissionalizantes da Casa do Ceará 
bem como as clinicas da Odontoloclinica e da Policli-
nica devem ser intensificados a partir de janeiro, com a 
vacinação das pessoas e liberação dos espaços. 

# A Casa do Ceará, durante a pandemia, encontrou 
mãos amigas da Fundação Itaú, que em várias oportu-
nidades fez exames não só nos 15 idosos, mas entre os 
trabalhadores da instituição, especialmente os da área 
de saúde.

Espaço Lúciano Barreira
As cartas não mentem jamais!
Você sabe qual o significado original das cartas de um 

baralho???
As 52 cartões igual 52 semanas no ano.
As duas 2 cores para dia e noite
Os 4 naipes para as 4 estações e 13 semanas por 

temporada.
São doze cartas judiciais representando os 12 meses.
Se somarmos cada uma das cartas (ás + ás + ás + ás 

+ dois + dois + três + sete + oito... e etc) do jogo teremos 
364.

O jogo de cartas é um calendário agrícola que nos 
falava das semanas e das estações do ano.

A cada nova temporada, era a semana do Rei, seguida 
pela semana da Rainha, do Valete e assim por diante, até 
que a semana do AS muda de estação e começa com uma 
nova cor.

Os Curingas foram usados em anos bissextos.
E você sabia disso?
 
Família
“ Certo dia um garoto perguntou a um sábio :
O que pode destruir uma família; O tempo, a distância 

ou a Eternidade.
O Sábio lhe Respondeu :
Nenhum dos três, PORQUE A FAMÍLIA CRESCE NO 

TEMPO, VIVE NA DISTÂNCIA É PERMANECE NA 
ETERNIDADE.”

Santo dia 
O Edson trabalhava num frigorífico há anos.
Certo dia, confessou à esposa que tinha uma compulsão 

terrível: uma vontade louca de enfiar o pinto na cortadeira 
de salame.

A esposa sugeriu que ele fosse num psiquiatra 
Mas ele ñ foi. Dias depois, ele chegou em casa cabisbaixo.
Sua mulher percebeu que havia algo errado e perguntou:
- O que foi?
Ele: - Lembra que eu comentei com você que tava com uma 

vontade danada de meter o pinto na cortadeira de salame?
- Oh, não! Diz a mulher. - Você não fez isso, fez?
- Sim, eu fiz!
- Meu Deus! O que aconteceu ???
- Fui despedido: pro olho da rua. Respondeu ele.
- Mas... e a cortadeira de salame?
- Tadinha da moça, foi despedida também.

O inconformado 
Quando a medicina quis ver se os ossos, inventou o raio-x; 

quando quis ver um bebê na barriga da mãe, inventou o ultrassom, 
quando quis chegar o coração, inventou o eletrocardiograma; 
quando quis ver o cérebro, inventou a ressonância magnética!

O que deixa inconformado é que ninguém explica por que 
para ver a próstata ainda tem que ser pelo método Braille???!!!

ass. O inconformado

Marido enganado 
O homem e uma bonita mulher estavam jantando a luz de 

velas num restaurante de luxo.
De repente o garçom notou que o homen escorregava 

lentamente para debaixo da mesa.
A mulher pareceia não reparar que o companheiro tinha 

desaparecido.
 - Perdão senhora, disse o garçom:
Mas eu acho que o seu marido esta debaixo da mesa.
- Não esta não, desse a mulher, olhando calmamente para o 

garçom. Meu marido acabou de entrar no restaurante.

Expediente
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Diretor
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2020 foi um ano atípico para todos os povos 
e países, instituições e organizações.

O mundo virou pelo avesso com a pandemia 
do coronavírus.

Milhões de pessoas foram infectadas e milhões 
morreram.

As relações sociais e econômicas foram subs-
tancialmente alteradas.

Nos países ricos e pobres, os agravos se 
abateram sobre todas as classes, com maiores 
consequências para os mais vulneráveis, estes 
duramente atingidos pela fome e pela miséria.

Alguns governantes entenderam o que era 
o=uma pandemia.

Um deles, o dos Estados Unidos, não 
quis entender e foi fragorosamente derrota-
do e apeado do poder, Outros deveria ter o 
mesmo destino.

Esperamos que em 2021, com a vacinação 
universal ou seletiva, as coisas mudam e vol-
temos ao novo normal, muito embora isto não 
seja aparentemente fácil.

As sequelas existirão.
No caso brasileiro, teremos 100 milhões de pes-

soas próximas da linha da pobreza, Isto representa 
quase a metade de nossa população.

O governo, incompetente e incapaz, finge des-
conhecer o problema que é grave, dada a grande 
desigualdade econômica e social existente. 

Algo terá que ser feito para que a situação de 
paz e estabilidade seja mantida entre nós.

Inácio de Almeida (Baturité)
Diretor Responsável.
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Ministro Raul Araújo 
O ministro do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ) Raul 
Araújo recebeu EM 04.12 a 
Medalha do Mérito do Poder 
Judiciário Clóvis Beviláqua. 
A honraria, que leva o nome 
do jurista responsável pelo 
anteprojeto do Código Civil de 
1916, é a mais alta distinção 
outorgada pela Justiça do Ceará.

Além do ministro Raul Araú-
jo, serão agraciados o magistrado Alexandre Santos 
Bezerra Sá, juiz auxiliar da presidência do TJCE; o supe-
rintendente da área administrativa do TJ, Luis Eduardo de 
Menezes Lima; e o secretário de Planejamento e Gestão 
do tribunal, Sérgio Mendes de Oliveira Filho. Todos os 
nomes foram aprovados, por unanimidade, pelo Pleno 
do TJCE, na sessão de 3 de setembro.

Gente do Cariri
Armando Lopes Rafael que dá as cartas e joga 

de mão no Crato/CE acaba de lançar ”Algumas 
Reminiscências do Cariri, com textos sobre Leandro 
Bezerra de Menezes, O contra revolucionário de 1817, 
Joaquim Pinto Madeira, o Caudilho; dr. Leandro Be-
zerra Monteiro, o Varão Católico; dom Francisco de 
Assis Filho, a Violeta do Episcopado Brasileiro, e dom 
Newton Holanda Gurgel, o Bispo da Simplicidade.

Os mitos de Fenix
João Teofil Pierre, que tem muitos livros sobre o 

Crato, o Seminário São José, com prefacio do professor 
Wiliam Guimarães, acaba de lançar “Fenix e Outros 
Mitos”, livro de memória da família e dos amigos, com 
os detalhes de sua brilhante trajetória que ele ressalta.

Danilo volta à ribalta
O deputado Danilo Forte voltou à Câmara dos De-

putados, assumindo na condição de suplente para dois 
anos de mandato. Durante dois anos aprendeu muito 
sobre os homens e os cargos públicos. Foi humilhado, 
mas não chiou aguentou calado. Teve passagens por 
Ministérios, como Assessor, mas não conseguiu espaço 
para fazer nada. Os dois anos fora da Câmara lhe darão 
força para agir.

Os anos em algarismos romanos
2018 – MMXVIII
2019 – MMXIX
2020 – PQPVTNC

Nova Russas 
O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajui-

zou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 764, 
contra normas do Município de Nova Russas (CE) que 
concedem pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores falecidos no exercício do man-
dato. A ação foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes.

Natal na Praça do Ferreira 
A árvore de Natal na praça do 

ferreira, em Fortaleza, chamou 
a atenção dos turistas por toda 
em redes brancas. A noite um 
show de luzes fazem com que 
as redes tenham cores vivas. A 
criatividade cearense surpreen-
deu os cearenses e devolveu a 
praça o Ferreira a magia de seu 
passado de glórias.

ex-senador Eunício Oliveira 
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

(STF) determinou o arquivamento da parte do Inqué-
rito em que o ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE) 
era investigado pelo suposto recebimento de vanta-
gens indevidas para aprovar legislação favorável aos 
interesses da Odebrecht. 

O julgamento teve início no ambiente virtual e foi 
suspenso pelo pedido de vista do ministro Gilmar 
Mendes, após o voto do relator, ministro Edson 
Fachin, pelo desprovimento do agravo. Para ele, em 
se tratando de procedimento que ainda depende da 
colheita de material complementar, as apurações de-
veriam prosseguir no juízo competente. Na sessão de 
hoje, a ministra Cármen Lúcia acompanhou o relator.

No julgamento do agravo regimental (PET 8462), a 
Turma, seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, 
entendeu que não há indícios mínimos da prática de 
atos de corrupção por Eunício Oliveira. Ficaram 
vencidos o ministros Edson Fachin e a ministra 
Cármen Lúcia.

Novo arcebispo de Brasília
Dom Paulo Cézar Costa está em Brasília, e já de-

clarou:
“A Igreja Católica não se envolve com a política 

partidária. Ela quer que seus leigos e leigas se envol-
vam com a política, mas a Igreja pede que os homens 
de decisão, os bispos, os padres, não se envolvam. Nós 
estabelecemos diálogo com os Poderes, com aqueles que 
foram eleitos democraticamente, para garantir o bem 
do povo e a liberdade da igreja e de outras religiões de 
exercerem seus cultos e atividades. Nós não queremos 
privilégio nenhum dos Poderes públicos”. Oremos. A 
Malafaia ou que é de Malafaia, Ao Crivella o que é do 
Crivella! Ap Superbispo Macedo a glória do capitão.

Mário Maia no CNJ?
O Ceará está sem representante no CNJ. Todos 

concluíram seus mandatos. Juízes que integram a 
Associação Nacional para a Defesa da Magistratura 
(ADM) apresentaram ação coletiva contra a indicação 
do advogado Mário Nunes Maia para o cargo de conse-
lheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Filho do 
ministro Napoleão Nunes Maia, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Mário só obteve a carteira da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) no ano passado, mas 
foi aprovado pelo Congresso para o cargo de R$ 37 mil.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
Napoleão Nunes Maia Filho
A Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) prestou 
uma homenagem ao ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho na 
sessão de 09.12, que marcou sua 
despedida do colegiado. Ele se 
aposenta neste mês.

Em nome dos membros da 
seção, o ministro Mauro Campbell 
Marques fez um pronunciamento 
em que enalteceu a sensibilidade 
de Napoleão – digna “dos grandes poetas” – e afirmou que 
suas posições garantistas fizeram todos “refletir, assimilar 
e dosar o equilíbrio dos votos”.

Homenagem a Estênio
O 1º vice presidente da Casa do Ceará, João Estênio 

Campelo Bezerra (Crateús) , recebeu comunicado do 
desembargador presidente e Grão Mestre da Ordem 
do Mérito Judiciário do Trabalho,  Bento Herculano 
Duarte Neto, informando que fora agraciado  pelo 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho  da 2ª. Região 
com a condecoração da Ordem do Mérito do Trabalho 
“Djalma Aranha Marinho”, no grau Oficial.  A entrega 
será oportunamente anunciada.  Homenagem das mais 
justas ao brilhante advogado.

Senador Girão
O Grupo Parlamentar Brasil-ONU foi instalado em 

reunião remota com a participação de senadores, deputados 
e representantes do Itamaraty. O objetivo do colegiado é 
incentivar e desenvolver as relações do Congresso Nacional 
com a Organização das Nações Unidas. O Brasil está com 
uma divida muito grande junto aos órgãos da ONU. O 
capitão já quis tirar o Brasil da OMS. O senador Eduardo 
Girão, do Ceará, é uma das figurinhas do Grupo.

Presenças e ausências
Já não se fazem senadoras e deputados federais como 

nos velhos tempos. as bancadas do Ceará no Senado e na 
Câmara foram duramente atingidas pelo corona. Não houve 
um só destaque. Estão toos de quarentena. O governador 
tirou Brasília do seu roteiro. E Brasília está acabando com 
o DNOCS que será atrelado a Codevasf. Não será surpresa 
se um deputado de Minas propor que o Nordeste passe a 
integrar o Vale do São Francisco. Tudo é possível na atual 
conjuntura. A presença politica do Ceará ficou por conta 
do ex governador e ex ministro Ciro Gomes. sem mandato.

Operação km livre
Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal o 

ex-deputado federal José Adail Carneiro Silva pelo crime de 
lavagem de dinheiro. Adail foi preso em Fortaleza (CE), na 
2a fase da operação Km Livre. O ex-deputado foi flagrado 
com R$ 2 milhões em espécie, escondidos em caixas de apa-
relhos de televisão e em sacos plásticos, na sede da empresa 
de locação de veículos na capital cearense. Na denúncia, 
além da condenação por lavagem de dinheiro, o MPF re-
quer a manutenção da prisão preventiva do investigado e a 
perda, em favor da União, de todo o montante apreendido.
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Casa do Ceará recebeu auxílio 
emergencial do Governo Federal

Em novembro a Instituição re-
cebeu um cartão alimentação para 
compra de produtos para manuten-
ção da Pousada Crysantho Moreira 
da Rocha, que abriga 15 idosos. 
Com a pande-
mia do novo 
coronavírus a 
Casa do Ceará 
teve uma re-
dução drástica 
em suas recei-
tas e está se 
mantendo gra-
ças a ajuda de 
benfeitores. O 
auxílio emergencial no valor de R$ 
34.827,00 foi utilizado da seguinte 
forma:

Alimentação R$ 10.000,00
Itens de higiene e limpeza R$ 

8.000,00
Colchões, lençois, panelas, den-

tre outros, R$ 6.000,00
Material para adequação dos 

espaços, R$ 10.827,00
As compras foram realizadas, 

seguindo as instruções oficiais: 
O presidente da Casa do Ceará, 

José Sampáio de Lacerda  Júnior, 

classificou de oportuna o auxilio 
emergencial federal. “A Casa do 
Ceará há anos mantem a Pousada, 
com contribuições dos familiares 
e mais recentemente acolheu pes-

soas indica-
das pela área 
assistencial 
do governo 
do Distrito 
Federal. Isto 
tem custos 
e levados e 
exige cuida-
dos adicio-
nais, pois se 

tratam de idosos, separados de 
suas famílias. 

A Casa oferece um acolhi-
mento e um atendimento de alto 
padrão profissional. Em diversas 
oportunidades, os idosos da Pou-
sada foram submetidos a exames 
sem maiores problemas”.

No fechamento desta edição, 
aguardávamos a liberação do 
auxilio emergencial do GDF. A 
documentação foi enviada ao 
GDF, mas não foram liberados 
os recursos.

PRODUTOS COM ATÉ

DECA E
PORTINARI

APROVEITE ATÉ 31/07/2020

SIA TRECHO 1 •  404 NORTE • 512 SUL
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Ceia Natalina dos idosos
 da Casa do Ceará

No último dia 16.12 foi reali-
zado um jantar em comemoração 
ao Natal para os idosos acolhidos 
na Pousada Crysantho Moreira 
da Rocha. Devido a pandemia 
do novo coronavírus neste ano 
a confraternização ocorreu ape-
nas entre os 
colaborado-
res e idosos 
da Institui-
ção, sem a 
presença de 
convidados, 
com forma 
d e  e v i t a r 
a g l o m e r a -
ção. Teve a 
apresentação 
da Compa-
nhia de Dança Rafael Cortés e 
todos os idosos receberam pre-
sentes de suas madrinhas. Foi 
servido chester e pernil assado e 
sobremesa. 

Participaram do evento o pre-

sidente da Casa José Sampaio 
de Lacerda Júnior e sua esposa 
Andreia Carusa, a diretora de 
promoção social Maria Djani-
ra, a superintendente Antônia 
Guimarães e a assistente social 
Ivete Simonette e toda equipe de 

colabora-
dores da 
Pousada.

Madri-
nhas dos 
i d o s o s : 
Andre ia 
C a r u s a , 
M a r i a 
Djanira, 
A n t ô -
nia Gui-
m a r ã e s , 

Shirley Gurgel, Aldanilse Pe-
reira, Sonia D´Agustini, Rosa 
Helena,Elisabete Ferreira, An-
tônia Rita, Alvanira Sousa, 
Cleuza Mariane e Zilda Sanches 
e o padrinho Marcelo Tozato.

Daiane Ferreira, Edna dos Santos, Selma Ferreira, 
Cirlene Marques, Antônia Gomes e Joelia Oliveira.
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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.

Lucro da M. Dias Branco sobe 97% 
no 3º trimestre para R$ 265 milhões

Lucro da M. Dias Branco sobe 
97% no 3º trimestre para R$ 265 
milhões.

A companhia de alimentos M. 
Dias Branco reportou lucro líqui-
do de R$ 265 milhões no terceiro 
trimestre, um salto de 97,3% na 
comparação anual puxado pela 
receita de R$ 2 bilhões obtida no 
período, um recorde trimestral, 
afirmou a empresa no dia 06 em 
balanço financeiro.

O lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebitda) 
subiu 74,4%, para 328 milhões de 
reais.

A empresa, líder nos mercados 
de biscoitos e massas no Brasil, 
ainda registrou recorde no volume 
produzido, de 875 mil toneladas.

“O consumo continuou forte...
Mesmo durante a pandemia, a gente 
lançou produtos, alavancou o que já 
havia lançado (recentemente) e ti-
vemos uma boa contribuição destes 
produtos”, disse à Reuters o diretor 
de Relações com 
Investidores da 
M. Dias, Fábio 
Cefaly.

Ele destacou 
que  a  rece i t a 
atingiu R$ 5,5 
bilhões no acu-
mulado dos nove 
primeiros meses 
do ano, alta de 
25,9%, impulsionada dentre outros 
fatores pela rotina de isolamento 
social contra o novo coronavírus, 
que fez com que as pessoas pas-
sassem a cozinhar mais em casa, 
consumindo massas, por exemplo.

As recentes máximas nos preços 
do arroz também foram mais um 
gatilho para o consumo de massas 
no último trimestre.

“Podemos, sim, associar o au-
mento de consumo de massas em 
detrimento do arroz, porque são 
produtos substitutos”, avaliou o 
executivo.

Exportações aquecidas, aumen-
to na demanda interna durante a 
pandemia e problemas de safra em 
fornecedores globais impulsiona-
ram as vendas de arroz durante o 
ano, gerando escassez do cereal 
nacional e recorde de preços.

Agora, o país está buscando 
arroz no mercado internacional 

e, enquanto as importações não 
pressionam as cotações, parte da 
demanda doméstica é deslocada 
para o macarrão.

O bom momento de consumo 
permitiu que a companhia amplias-
se os investimentos em marketing, 
disse Cefaly, o que contribuiu para 
a geração de caixa e redução da 
alavancagem.

A relação entre dívida líquida e 
Ebitda caiu para 0,2x no terceiro 
trimestre, abaixo do 0,4x regis-
trado no trimestre imediatamente 
anterior e do 0,7x obtido um ano 
antes.

“Liberamos 138 milhões de re-
ais em capital de giro no acumula-
do de janeiro a setembro”, afirmou 
o diretor. “Estamos fazendo essa 
travessia (da pandemia) com o 
balanço muito sólido, totalmente 
habilitado para seguir investindo”, 
acrescentou.

Trigo vs câmbio
Cefaly disse que o desafio 

de curto prazo, 
além de todas 
as questões da 
pandemia, é o 
c â m b i o ,  q u e 
continua afetan-
do as margens da 
companhia.

Segundo ele, 
somente no ter-
ceiro trimestre o 

cereal aumentou 22% em relação 
ao mesmo período de 2019, en-
quanto o preço médio do portfólio 
de produtos da M. Dias Branco 
subiu apenas 3%, em igual com-
paração.

“Ainda não sentimos recuo no 
preço do trigo com a entrada da sa-
fra nacional. A produção mundial é 
suficiente para atender a demanda, 
mas alguns fatores estão criando 
algum tipo de volatilidade. E, no 
preço do cereal em reais, o princi-
pal ofensor é o câmbio”, explicou.

Ao comentar fatores que estão 
influenciando a volatilidade das 
cotações globais do trigo, o execu-
tivo destacou a formação de esto-
ques em alguns países por temores 
de segunda onda da Covid-19 e 
casos de seca entre fornecedores, 
como Argentina e Rússia.

Por Reuters

M. Dias Branco registrou recorde no volume produ-
zido, de 875 mil toneladas. — Foto: Divulgação
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Sânzio de Azevedo (*)

Em 1891 foi levada à cena em Fortaleza a revista 
teatral “A Política é a Mesma”, de Antônio Sales, em 
parceria com Alfredo Peixoto, este um oficial da Ma-
rinha muito querido em nossa Capital.

O Diário, jornal cujo principal redator era Adolfo 
Caminha, em 23 de maio de 1892, revela que, desde o 
dia anterior, corria a notícia do naufrágio, nos mares do 
Sul, do couraçado “Solimões” estando “entre as vítimas 
o nome do 1º tenente Alfredo Monteiro Peixoto, o espe-
rançoso moço que não há muitos meses aqui esteve no 
Ceará, enchendo os jornais com as fulgurações de seu 
grande talento”. Curioso é que ele anunciava um livro 
de poemas com o título premonitório de Memórias de 
um Náufrago...

Em 5 de junho amigos seus publicaram a polianteia 
Alfredo Peixoto, reunindo prosa e verso de Antônio 
Sales, Lívio Barreto, Álvaro Martins, Jovino Guedes, 
Carlos Vítor, Tibúrcio de Freitas, Ulisses Bezerra e 
outros. Nenhum dos textos fala na origem do poeta, 
mas Sales, em seu artigo, depois de contar que Peixoto 
a princípio se sentia asfixiado na capital cearense, mas 
se foi acostumando, até se inspirar numa jovem para 
compor um poema, e de narrar casos sobre a simpatia 
do amigo, diz: “Muitos outros incidentes da estada de 
Peixoto no Ceará teria eu a registrar”, etc. Tudo isso 
reforçou em mim a ideia de que ele não era cearense.

Lancei então um desafio à minha amiga escritora 
Ângela Barros Leal, e ela, depois de informar que o pai 
de Peixoto era o Barão de S. Domingos, que viajava 
muito e em 1867 era juiz em Campo Maior, no Piauí, 
colheu no Jornal do Brasil, de 24 de maio de 1892, 
a informação que eu buscava: “1º tenente Alfredo 
Monteiro Peixoto nasceu a 30 de novembro de 1867 
no estado do Piauí.”

“Loira! Tão loira como a de Murilo, / A decantada 
virgem nazarena; / Boia em seus olhos essa luz serena 
/ De um lago que reflete o céu tranquilo.” Estes são 
versos do poema a que Sales se referia no seu artigo 
da polianteia.

Lívio Barreto, cujo livro Dolentes saiu postumamen-
te, em 1897, escreveu, no poema que leva o nome do 
homenageado: “Vão a chorar em bando e em romaria 
/ Pela triste Avenida da Saudade, / De tua mente o lírio 
da Poesia, / E de tua alma a rosa da Bondade!”

Tibúrcio de Freitas, no final do seu texto sobre o 
extinto, escreveu: “Quem não sente o coração apertar-se 
no peito, depois da catástrofe do ‘Solimões’, sabendo 
ter sido escrita por ele aquela estrofe do Crepúsculo 
inspirada por um sopro de profecia? ‘Com o pensamen-
to preso ao mundo traiçoeiro / à terra em que nasceu, 
à terra de seus pais, / embarca-se a sor-rir o ingênuo 
marinheiro, / e muita vez, coitado, ele não volta mais!’”

Este era o poeta Alfredo Peixoto (1867-1892), es-
critor tão festejado no Ceará ao tempo do Café Java,  
que é citado nas Cartas Literárias (1895) de Adolfo 
Caminha e tanta saudade deixaria nos amigos que 
conquistou aqui...

(*) Sânzio de Azevedo (Fortaleza), Doutor em Letras 
pela UFRJ e da Academia Cearense de Letras. sanzio-
deazevedo@gmail.com

Alfredo Peixoto e o Ceará

Leituras I Francisco Ozanan (Barbalha/CE) 
Homenagem ao cearense que plantou o verde de Brasília

No dia em que faria 77 anos, o engenheiro agrô-
nomo Francisco Ozanan ganha praça com busto que 
leva seu nome; outros espaços devem ser construídos.

Em cada planta, flor, arbusto e árvore de Brasília 
existe a marca e o espírito do engenheiro agrônomo 
e criador dos jardins da cidade Francisco Ozanan 
Correia Coelho de Alencar. Falecido em 2016, o ex-
-servidor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil (Novacap) foi o responsável por tornar o Dis-
trito Federal tão verde e com fama internacional pelos 
parques, canteiros, balões e jardins minuciosamente 
bem-cuidados. No dia 29 quando completaria 77 anos, 
Ozanan recebeu uma 
homenagem que reforça 
sua importância para a 
capital: uma praça com 
seu nome.

Localizado no Setor 
de Habitações Indivi-
duais Norte, CA 1, no 
Lago Norte, o ponto de 
encontro e de convivên-
cia destinado à popula-
ção ganhou um busto 
de Francisco Ozanan, 
feito pelo artista Mario 
Pitanguy. Obviamente, 
além do busto, a praça 
tem o “selo” do “jar-
dineiro fiel”, visto nos 
dois mil m² de grama, 
nas 20 palmeiras e nos 
cinco ipês amarelos 
plantados. Também fo-
ram construídos 130 
metros de meios-fios, 
300 m² de calçadas, 
180 m² de pavimento 
e bancos para transfor-
mar o local, que estava 
abandonado, em um 
espaço agradável.

O z a n a n  t e m  u m 
currículo invejável e 
uma grande contribui-
ção para a história de 
Brasília. Foi ele quem 
estimulou o plantio de 
diversas espécies de 
árvores e plantas, fa-
cilmente identificáveis nos canteiros dos balões das 
cidades. Ele também ajudou o arquiteto e urbanista 
Lúcio Costa a realizar o sonho de fazer com que “os 
prédios residenciais nascessem como da clareira de 
uma floresta”. Onde mais você pensar em área verde 
no DF existirá a marca do jardineiro, como pode ser 
lido nesta matéria especial da Agência Brasília sobre 
o jardineiro.

Cerimônia
A praça Francisco Ozanan foi entregue no dia 29 du-

rante cerimônia no local. O governador Ibaneis Rocha 
elogiou o cuidado que a Novacap tem com a cidade e 
deferiu todas as homenagens à família do jardineiro, 
representada no evento pela filha, Érica Coelho.

“Ozanan certamente está feliz e a população do 
Lago Norte também está feliz porque tinha um lugar 
abandonado e que agora vai servir à comunidade. 
Existe uma pressa de se consertar o abandono da 
cidade, por isso cuidamos das pequenas coisas como 
essa praça e também das grandes, como é o caso do 
Túnel de Taguatinga. Temos muito a fazer e precisa-
mos fazer muito por Brasília”, aponta o governador 

Ibaneis Rocha.
 A intenção, segundo 

o governador, é que 
mais espaços como a 
praça sejam construí-
dos em todo o DF. “Nós 
temos vários pontos 
onde foram retirados 
aqueles postos policiais 
e esse projeto foi pen-
sado para cobrir todas 
essas áreas. A gente es-
pera fazer durante este 
ano mais dez locais 
parecidos com este. A 
cidade tem que ser cui-
dada, tem que se fazer 
a zeladoria do Distrito 
Federal em todas as 
suas áreas”, acrescen-
tou o governador.

 
Reviver memórias
Enquanto observava 

o busto em homenagem 
ao pai, Érica Coelho 
percebeu que um ipê 
foi plantado de frente 
para a escultura. Uma 
forma de aproximar e 
eternizar o “criador e 
sua cria”. Ao ver esta 
cena, logo as memórias 
e histórias ficaram mais 
vivas.

“É muita emoção 
porque meu pai amou 
essa cidade como a 

uma filha. Chegou com a cidade sendo construída e 
recebeu esse desafio do verde, de colorir a cidade e 
se debruçou sobre isso. Na época da construção ele 
vivia dia e noite essa missão, passava madrugadas 
nesses canteiros. É um grande reconhecimento que o 
governador e a Novacap tiveram pelo trabalho dele”, 
disse Érica Coelho.

Ian Ferraz, Da Agência Brasília | Edição: Freddy 
Charlson

 “Ozanan certamente está feliz e a população do Lago Norte também está feliz porque 
tinha um lugar abandonado e que agora vai servir à comunidade”, 

disse o governador Ibaneis Rocha, que inaugurou a praça ao lado de Érica 
Coelho, filha de Francisco Ozanan. Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Falecido em 2016, o ex-servidor da Novacap foi o responsável por tornar 
o DF tão verde e com fama internacional pelos parques, canteiros, balões e jardins. 

Foto: Divulgação/Novacap
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Leituras II

Por Wilson Ibiapina (*)
Contam que foi São Francisco de Assis o autor do primei-

ro presépio. Construiu para lembrar aos fiéis o ambiente em 
que nasceu Jesus. A Internet conta que São Francisco exibiu 
o presépio à meia noite, hora simbólica do nascimento do 
menino-Deus. Em seguida rezou uma missa. Como os galos 
cantam nas primeiras horas da madrugada, o povo chamou 
a celebração de missa do galo.

Foi em Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, no Ceará, que 
conheci o Natal. A comemoração pra mim naqueles lon-
gínquos anos 50 se resumia à missa da meia noite. O frio 
da madrugada que fazia na serra levava todo mundo pra 
casa tão logo acabava a missa. Também não tinha o que se 
fazer na rua àquela hora. A lapinha era exibida cedo, antes 
da missa, na casa paroquial.

Meus pais nunca fizeram ceia natalina ou compraram pre-
sentes. Hoje, compreendo a falta de dinheiro daquele tempo. 
Tínhamos que nos contentar com os presentes que meninos 
vizinhos mostravam com orgulho na manhã seguinte. Como 
sabiam que nós lá em casa não ganhávamos nada, corriam 
para exibir os seus. E disputavam nossa opinião sobre o mais 
bonito, o melhor. Os brinquedos apresentados pareciam um 
sonho que só virava realidade na casa deles. Não conseguia 
entender esse Papai Noel tão bonzinho, tão mão aberta pra 
eles e tão pão duro pra nós.

Em 1955, ainda menino pobre, mas já morando em For-
taleza, curtia os brinquedos nas vitrines das lojas. O Natal 
chegava também através das emissoras de rádio. Lindas 
canções até hoje cantadas. Foi no rádio que ouvi o baiano 
Assis Valente cantando: “Eu pensei que todo mundo fosse 
filho de Papai Noel...” Essa música me despertou para a 
grande diferença de classes. Milhares de garotos, como eu 
fui, continuam sem presentes, sem árvore, sem ceia.

Com o surgimento da televisão no Ceará, o Natal passou 
a ser coisa de se ver, também. Eram as festas das cidades, 
as comemorações dos outros e as propagandas chamando 
ao consumo. Foi quando a data passou a significar pra mim 
um apelo comercial, um “vamos às compras”. Em Brasília, 
depois que casei, a Edilma começou a armar árvore de Natal 
no mês de novembro, marcando o início das comemorações. 
Minha neta Luíza transforma tudo numa grande expectativa 
para a noite de Natal. O 25 de dezembro em nossa casa 
passou a ter árvore, oração, troca de presentes, ceia. Parti-
cipo, confraternizo mas, no fundo, a comemoração não tem 
nenhum sabor especial pra mim.

Deixei de acreditar em Papai Noel ainda pequeno, o que 
tirou qualquer emoção do Natal. Mas gostaria que não fosse 
apenas uma festa compartilhada pelos mais abastados, pela 
burguesia católica que nem lembra o verdadeiro sentido da 
comemoração criada por São Francisco. 

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), escritor, jornalista, cro-
nista, comentarista de rádio e tevê

Conheci o Natal na 
Serra da Ibiapaba

Com expansão dos serviços, 
Fortaleza se torna a maior economia do Nordestina

Principal segmento da economia da Capital cearense 
avançou 8,8% na passagem de 2017 para 2018, segundo o 
IBGE. Avanço da administração pública também contribuiu 
para resultado inédito para a cidade.

A consolidação da tendência de recuperação econômica 
iniciada em 2017 e a expansão do setor de serviços e da 
administração pública impulsionaram o Produto Interno 
Bruto (PIB) de Fortaleza em 2018, fazendo a economia da 
Capital ultrapassar a de Salvador (BA) e ganhar o título de 
maior do Nordeste pela primeira vez ao menos desde 2002, 
início da série histórica da pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) que, em parceria com 
o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 
(Ipece), foi divulgada no dia 16. 
O levantamento, que considera 
dados de 2018, mostra que a ati-
vidade econômica em Fortaleza 
somou R$ 67,02 bilhões naquele 
ano, enquanto Salvador, líder até 
2017, totalizou R$ 63,5 bilhões.

O volume de riquezas produzi-
do pela Capital cearense em 2018 
representa ainda um crescimento 
de 8,8% na comparação com o 
Produto Interno Bruto de Fortaleza 
em 2017 (R$ 61,5 bilhões). O setor 
de serviços corresponde a maior 
parcela das riquezas produzidas na 
Capital (70%), chegando a R$ 40,3 bilhões. O segmento 
também avançou 8,8% em relação ao ano anterior.

Já em relação a Salvador, ainda de acordo com o IBGE, 
a perda da posição se explica também por causa da retração 
da indústria na capital baiana, com a queda de participação 
do setor de serviços soteropolitanos no Estado.

“A economia da nossa Capital é bastante concentrada 
no setor de serviços. Fortaleza é, hoje, uma metrópole de 
influência e essa influência se estende do Pará ao interior 
de Pernambuco, com o fornecimento de serviços para toda 
essa região”, explica o economista Alex Araújo. Ele reforça 
que Fortaleza se destaca, por exemplo, na oferta de serviços 
educacionais, e que a tendência é que a Capital se mantenha 
na liderança ante as demais capitais nordestinas. 

A consolidação da retomada econômica no período tam-
bém fez diferença, destaca o analista de políticas públicas 

do Ipece, Daniel Suliano, “No primeiro trimestre de 2017, 
iniciou-se lentamente o processo de recuperação econômica. 
Em 2018, nós tivemos a consolidação dessa tendência. For-
taleza tem como característica um PIB com predominância 
do setor de serviços e da indústria. A administração pública 
também representa um percentual significativo por ser a sede 
das principais atividades do Governo. O agro é quase nulo”.

Segundo o levantamento, a administração pública gerou 
R$ 9,1 bilhões (15,9%), a indústria, R$ 7,9 bilhões (13,8%) 
e a agropecuária R$ 65 milhões (0,11%). Na passagem de 
2017 para 2018, a administração apresentou crescimento de 
5,22% e a indústria de 8,8%.

“Na indústria, nós temos a construção civil como destaque, 
que vem sendo impulsionada pela 
queda na taxa de juros iniciada no 
fim de 2016. A pujança na econo-
mia cearense é efeito em cadeia. A 
construção impulsiona outras ati-
vidades na indústria, o comércio, 
a pessoa que compra um imóvel 
precisa de um financiamento, que é 
um serviço financeiro, o que acaba 
resultando em uma atividade com 
dinâmica maior”, explica Suliano.

No âmbito da administração 
pública, Lauro Chaves Neto, pro-
fessor da Universidade Estadual 
do Ceará (Uece) e PhD em desen-

volvimento regional pela Universidade de Barcelona, ressalta 
que os investimentos e o planejamento a longo prazo criam 
um melhor ambiente de negócios e condições necessárias ao 
desenvolvimento do setor produtivo. 

“Fortaleza trabalha há bastante tempo com planejamento 
público. A elaboração do Fortaleza 2040 indica que esse 
planejamento não está só no curto prazo, o que reforça a 
elaboração dos orçamentos anuais, os setores prioritários, 
trazendo mais retorno para a cidade e à população em si”.

Ele também aponta que o equilíbrio fiscal das contas 
municipais permite a manutenção do nível de investimento 
e uma margem maior para políticas públicas. “Além disso, 
nós temos um turismo que cresceu muito nas últimas décadas 
em relação a outras capitais e um hub aéreo, que vamos ter 
mais impacto nos próximos anos. O hub de dados também 
faz muita diferença”, acrescenta.

Especialistas apostam na manutenção da Capital 
no topo do pódio nordestino nos próximos anos

Foto: Gustavo Pellizzon

PIB municipal: saiba quais são as 
10 cidades mais ricas do Ceará

O Produto Interno Bruto (PIB) de Fortaleza cresceu 
nos últimos anos, mas perdeu espaço na participação 
das riquezas produzidas pelo Estado. De acordo com 
levantamento divulgado no dia 
16 pelo Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica (Ipece) e 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, a atividade econômica 
da Capital cearense somou R$ 67 
bilhões em 2018, 43% do PIB do 
Estado.

Em 2002, o PIB de Fortaleza 
somava R$ 13,4 bilhões, 46,7% 
do total produzido pelo Ceará. Os 
números mostram uma descentra-
lização das riquezas de Fortaleza 
para o restante do Estado, mas as 
cidades mais ricas ainda estão, 
sobretudo, na Região Metropolitana.

O levantamento, que considera a atividade nos 184 muni-
cípios cearenses, mostra que o segundo maior PIB em 2018 
foi observado em Maracanaú (R$ 10,4 bilhões), seguido por 

Caucaia (R$ 5,07 bilhões).
Top 10: as maiores economias 

do Estado
1. Fortaleza (R$ 67 bilhões)
2. Maracanaú (R$ 10,4 bi-

lhões)
3. Caucaia (R$ 5,07 bilhões)
4. Juazeiro do Norte (R$ 4,8 

bilhões)
5. Sobral (R$ 4,7 bilhões)
6. São Gonçalo do Amarante 

(R$ 4,22 bilhões)
7. Eusébio (R$ 2,47 bilhões)
8. Aquiraz (R$ 1,9 bilhão)
9. Horizonte (R$ 1,7 bilhão)

10. Itapipoca (R$ 1,6 bilhão)

Em 2018, a atividade econômica da Capital cearense somou 
R$ 67 bilhões, 43% do PIB do Estado

Foto: José Leomar
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Leituras III
Bingo do Limeira

Por Gonzaga Mota (*)
Sempre é bom recordar manifestações e atitudes de pessoas 

puras e sinceras. Gostaria de lembrar neste resumido texto a figura 
do inesquecível Zé Limeira. Torcedor do Ferroviário, admirador 
e amigo dos radialistas e comentaristas esportivos, bem como 
conhecedor da antiga música popular brasileira: Noel Rosa, Pixin-
guinha, Chico Alves, Marlene, Orlando Silva e muitos outros. Zé, 
como eu o chamava, foi o chefe dos engraxates no antigo Abrigo 
Central, próximo à praça do Ferreira. O Abrigo Central era um 
espaço extremamente democrático. Lá você encontrava políticos 
importantes, empresários, vendedores de mercadorias diversas, 
pedintes etc. Era o lugar onde Zé Limeira passava o dia. Gostava 
muito de política, não pertencia a nenhum Partido, conseguia ser 
amigo de todo mundo. Por torcer pelo Ferrim, como eu, surgiu 
a nossa amizade. Passou a me acompanhar nas três campanhas 
políticas para Deputado Federal. Percorremos vários municípios 
do Estado do Ceará, sempre por terra, numa D-20 e depois numa 
Ford Ranger. Viajávamos três: o motorista, chamado de sargento 
Garcia, por pesar mais de 110kgs, o Zé Limeira, que era o meu 
“marketeiro” e eu. Campanhas cansativas e muito difíceis. Não 
tinha dinheiro. Certo dia, chegamos num pequeno povoado, em 
busca de 120 votos, conforme disse o cabo eleitoral. Era a festa 
do Padroeiro: quermesse, roda gigante etc. Houve o bingo de 
uma “porca”. Zé comprou uma cartela e ganhou. Foi receber o 
prêmio e lhe deram uma “porca” de bicicleta. Danou-se, brigou 
com quem estava lá, mas conseguimos tirá-lo da confusão e sair 
com rapidez. Perdi os 120 votos. Todavia, ganhei muito mais por 
trabalho do Zé. Ele não sabia ler e nem escrever, no entanto fez 
dois livros: “Lembranças e lambanças”. O primeiro foi apresen-
tado pela grande Raquel de Queiroz e o segundo tive a honra de 
prefaciá-lo. Assim era o Zé Limeira. Saudades.

Comportamento
Já ressaltamos, neste espaço, em 20 de novembro do corrente 

ano, também de forma resumida, que o capital social poderia 
ser analisado sob dois aspectos complementares: tradicional e 
comportamental. Acreditamos, inclusive, que os investimentos e 
gastos sociais só evidenciarão eficácia permanente e estratégica 
desde que ocorram modificações no comportamento do setor 
público, bem como no das pessoas. Ademais, valeria a pena 
destacar que é importante não confundir a educação cogniti-
va- capacidade de adquirir conhecimento mediante métodos 
convencionais- com a educação comportamental. Com relação 
ao setor público não é conveniente a busca do poder pelo poder, 
pois os integrantes daquele setor são escolhidos para servir e 
não para serem servidos. Por sua vez, orientações “maquiavé-
licas” não conduzem um povo a uma situação de tranquilidade 
política, democrática, de ordenamento jurídico, de crescimento 
com distribuição de renda, numa perspectiva de redução das 
desigualdades. Sob o ângulo das pessoas (aspecto individual) 
a manifestação da justa solidariedade somente será alcançada 
quando houver a valorização dos sentimentos espirituais e 
não apenas materiais. Como disse São Tomás de Aquino: “Há 
homens cuja fraqueza de inteligência não lhes permitiu ir além 
das coisas corpóreas”. A existência humana não significa viver, 
porém procurar um bom motivo para viver. A verdade é irmã 
gêmea da virtude e o sentido da vida é observado por aqueles 
que possuem boas atitudes. No momento, “o mundo está em 
cólicas”, como disse certa vez Oto Lara Rezende. Portanto, 
o comportamento (capital social) da humanidade precisa ser 
repensado para termos paz, justiça e amor. Segundo Albert 
Einstein: “O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim 
por aquelas que permitem a maldade “e mais: “A imaginação é 
mais importante que o conhecimento”

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

Rachel de Queiroz 110 anos:
 Pesquisador cearense prepara biografia da escritora

A história de Sávio Alencar, 28, está intimamente ligada 
a Rachel de Queiroz, dos maiores aos diminutos detalhes. 
Apesar de nunca ter estado com a celebrada escritora cearense, 
falecida em 2003, o editor e pesquisador a conhece bem de 
perto. Por um acaso, boa parte da infância e adolescência dele 
aconteceu na casa de uma prima de Rachel, Dona Maria José 
de Queiroz Bessa, em Beberibe. Desde ali, ouviu inúmeros 
comentários acerca da trajetória e da personalidade da autora. 
Conviveu com seus tantos “eus”.

Relacionadas
Sávio também reside no mesmo bairro onde Rachel outrora 

viveu em Fortaleza, o Henrique Jorge. Na Casa dos Benja-
mins – como foi carinhosamente apelidada a propriedade sob 
posse de Queiroz – ela escreveu “O Quinze”, livro de estreia 
e inveterada obra-prima. 

Mas há bem mais sobre essa relação entre o estudioso e 
a literata. Durante a graduação e o mestrado, Alencar teceu 
olhares em torno do escritor Jáder 
de Carvalho, de quem, aliás, Ra-
chel era primo. Foi Jáder quem 
resolveu o mistério que rondava 
a primeira publicação dela na 
imprensa, a famosa carta dirigida 
à escritora e jornalista Suzana de 
Alencar Guimarães, tia-avó de 
Sávio. O texto foi assinado sob 
um pseudônimo (Rita de Queluz) 
e publicado no jornal O Ceará.

“Apesar de Jáder ser uma figura 
de relevo na paisagem intelectual 
do Estado, as informações sobre 
ele estavam dispersas e careciam 
de apuração. Minha monografia e 
dissertação tentam dar conta desse homem de tantos ofícios”, 
explica o estudioso. “Essas experiências de pesquisa me dei-
xaram uma lição: há muitos nomes fundamentais da nossa 
vida literária cujas histórias ainda precisam ser contadas com 
a justeza que merecem. A de Rachel de Queiroz é uma delas”.

Com essa ideia em mente, Sávio prepara, neste momento, 
uma biografia da romancista – a primeira, segundo ele, condu-
zida de um modo mais clássico, “enfrentando” a personagem 
em toda sua complexidade e cobrindo os vários aspectos da 
existência dela. O projeto, de motivação pessoal, surgiu no 
fim do ano passado, mas apenas neste tomou corpo, quando 
iniciaram-se a pesquisa e as entrevistas, em julho. A proposta 
é que a obra seja publicada em 2025, embora ainda não haja 
uma casa editorial definida. 

Em entrevista exclusiva ao Verso, o estudioso – que, in-
clusive, possui parentesco com José de Alencar (1829-1877) 
pelo lado paterno, ao passo que Rachel detém semelhante 
vínculo com o escritor, embora pelo lado materno – conta 
que, embora o levantamento de dados se encontre em estágio 
inicial, já foi possível reunir bons achados.

“Rachel atravessou o século XX e foi uma figura ativa na 
vida literária brasileira, por isso há muito material para ser 
apurado. Sem contar a diversidade de instituições de guarda 
de memória, aqui e em outros estados – arquivos, equipa-
mentos culturais, bibliotecas –, que ainda devo visitar”, situa.

Percursos
As memórias de Rachel de Queiroz em “Tantos anos” – 

livro escrito com a irmã, Maria Luíza, e publicado em 1998 
– é um dos pontos de partida para a biografia assinada por 
Sávio. Ele diz que a autora, de imediato, não era simpática à 
ideia de escrever sob a égide de um gênero tão confessional 
feito esse, afoito em recordações.

“A irmã precisou insistir. Ela própria, Rachel, chegou a 
dizer que não ia facilitar a vida de seus biógrafos. De fato. 
Sabe-se que ela queimou parte expressiva de sua correspon-
dência, um material valioso para qualquer pesquisa biográfica. 
Por sorte, em suas crônicas, falou muito de si e do seu entorno 

– amizades, leituras, episódios caros à história do Brasil e do 
mundo. Outro ponto de partida, portanto”, conta.

Mesmo assim, o cenário ainda é cravejado de desafios. A 
primeira e provocadora missão é mapear, reunir e ler todos os 
textos, dispersos em vários periódicos – da década de 1920 ao 
início dos anos 2000. “Só sua produção na revista O Cruzeiro, 
onde manteve a lendária ‘Última página’, já justificaria sua 
biografia. Na página final do periódico, escreveu regularmente 
durante 30 anos (1945-1975). A biografia, portanto, deve co-
brir toda essa produção, de número elevado”, sublinha Sávio.

Também são vários os lugares por onde o pesquisador 
atravessará a fim de recontar os passos da exímia narradora. 
Além de instituições como as Academias de Letras (Brasileira 
e Cearense), Arquivo Nacional, Fundação Joaquim Nabuco, 
entre outras, deve visitar os caminhos de Rachel no Ceará – a 
exemplo das famosas fazendas de sua família, como a Não 
Me Deixes, em Quixadá, o pedaço de terra que mais amou na 

vida, concebido por ela própria.
“A história familiar de Rachel 

passa muito por esse ambiente 
sertanejo, flagrante também em 
seus romances, como se sabe”, 
destaca o estudioso, afirmando 
ainda que tem mantido contato 
com pessoas que escreveram 
sobre Rachel e/ou a conheceram, 
para colher mais informações. 
Heloisa Buarque de Hollanda, 
talvez a crítica mais importante 
da autora, é uma das que integram 
esse time.

“Igualmente, tenho conversado 
com quem se dedica à escrita de 

biografias, como Josélia Aguiar, biógrafa de Jorge Amado, e 
Wander Melo Miranda, que prepara uma biografia de Graci-
liano Ramos. Jorge e Graciliano são alguns dos escritores do 
convívio de Rachel que estarão na biografia. Já iniciei também 
o contato com a família da escritora, que devo entrevistar em 
breve”, complementa.

Minúcias
Sávio ainda comenta que pode não ser o primeiro pesqui-

sador a apresentar as minúcias da escritora, mas já encontrou 
dados que nenhum dos trabalhos consultados por ele deu 
notícias. Pouco se fala, por exemplo, no primeiro marido 
de Rachel, o poeta bissexto e jornalista José Auto da Cruz 
Oliveira, pai da única filha que a literata teve, Clotildinha. 
A rebenta faleceu ainda bebê em função de uma meningite. 
“Normalmente, os textos em que ele é mencionado não vão 
além dessas informações. Essa – a história do casal – é uma 
das narrativas que pretendo contar com mais detalhes”, 
garante.

Num outro viés, pela própria formação do editor e pelo 
que isso significa na vida de Rachel, ele alimenta o desejo de 
recompor a trajetória da persona escritora da biografada, o 
que significa investigar seu percurso editorial, em dimensão 
nacional e internacional. “Sua produção amadurecida, sobre-
tudo os romances, já é lida e consagrada, mas a Rachel antes 
de ‘O Quinze’, por exemplo, precisa ser melhor conhecida. 
São obras de uma iniciante – como o folhetim ‘História de 
um nome’ –, mas que já demonstram a inventividade de uma 
autora em plena ebulição”.

Entre as vontades de Sávio para o volume, está ainda a de 
trazer histórias que dizem respeito à produção de mulheres 
escritoras que dividiram o tempo com Rachel. Num ambiente 
dominado pela presença masculina, essas literatas que lhe 
foram contemporâneas – Dinah Silveira de Queiroz, Lúcia 
Miguel Pereira, Adalgisa Nery, entre outras – não deixam de 
chamar a atenção nesse ambiente, o do Rio de Janeiro em 
meados do século XX.

Escrito por Diego Barbosa, diego.barbosa@svm.com.br 

Entre os tantos desejos de Sávio Alencar para a biografia de Rachel 
de Queiroz sob sua assinatura está o de investigar o amplo percurso 

editorial da escritora - Foto: Cynthia Nogueira
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. Leituras IV Um livro de muitas histórias 
que devem ser contadas aos nossos sucessores

Por JB Serra e Gurgel (*)

Ana Rosania de Almeida e Francisco Felipe de Almeida 
nos deram um livro histórico e antológico: Generalogia das 
famílias: Almeida-Braga; Alves-Macedo e Felipe -Melo, Da 
ribeira dos riachos Cupim, Macacos, Tataira, Jacu, Melo, Faé, 
Antonico, Cobra, Suassurana e do rio Quincoê”, na busca dos 
rastros e pegadas dos nossos antepassados o Sertão Central 
do Ceará, uma região t]ao inóspita quanto esquecida, por uma 
pobreza natural. Não tem nióbio, uranio, ferro e manganês...

Acopiara, que um dia foi Lages e Afonso Pena, é um mu-
nicípio situado na região centro sul do Estado do Ceará com 
2.205 quilômetros quadrados, com o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) de 0,595 (144º de 184 no Ceará e 4.255 
entre os 5,700 municípios do Brasil). População estimada de 
53.135 em 2015 e PIB per capta em 2013 de R$ 5,466,63

Vamos ver os primórdios de Acopiara:
Em 1612 Martim Soares Moreno veio para o Siara e se 

instalou na Barra do Ceará, hoje região metropolitana de 
Fortaleza, onde recuperou O Forte de São Tiago e o rebati-
zou como Forte São Sebastião. Indígenas e piratas europeus 
estavam por perto. O Siara teve duas fronteiras de ocupação: 
a primeira,” sertão de fora” controlada por pernambucanos e 
a segunda “sertão de dentro” controlada por baianos, tendo 
a pecuária como instrumento de povoamento, tudo precário, 
descontinuo e apenas com meios de sobrevivência. Afirma-
-se que por esse tempo o Siara passou pela “Civilização do 
Couro”. 

O clima de Acopiara é tropical quente semiárido, com 
chuvas de fevereiro a abril. O relevo: depressões sertanejas 

e maciços residuais. Vegetação - caatinga arbustiva densa, 
floresta caducifólica espinhosa e floresta subperenófilia 
tropical pluvial.  Preciotalçai okuviom´petrica: 748,5 mm 
(média histórica). Estamos ferrados. A natureza foi muito 
cruel conosco, apesar de não termos tufões, sismos, vul-
cões, etc. A água é escassa. O vento, o Aracati da noite, 
nos alivia do rigor das altas temperaturas.

Os ocupantes do território organizaram-se em sesmarias 
que eram “terras devolutas desocupadas e inexploradas 
pertences à União i que foram doadas pelo governo da 
capitania aos que desejavam explora-las”.

As sesmarias começaram no Siara em 1678 e foram 
extintas e 1823 pelo Império. As que nos interessam foram 
de 1814 a 1817, no Sertão Central, na região de Acopiara/
Iguatu/Quixelô, deflagrando a ocupação territorial que 
chegou aos nossos dias.

As famílias Almeida Braga, Alves-Macedo e Felipe-
-Melo foram proprietárias de seis sesmarias distribuídas 
em três municípios sendo quatro em Acopiara, uma Iguatu 
e uma em Quixelô.

Na época em que essas sesmaras fora, concedidos, os 
sítios Lages, hoje Acopiara, Tela, hoje Iguatu e Bom Jesus, 
atual Quixelô, pertenciam ao município de Icó.

 A primeira sesmaria, 714, concedida a Pedro Gomes 
de Melo, em 20 de setembro de 1814, pelo governador 
Manuel Ignacio de Sampaio, no município de Acopiara, 
compreendia Forquilha, onde Pedro residia, Santo Antônio, 
Jurema, Baixio da Roça, Cobra e adjacências.

 A segunda sesmaria, 717, solicitada por José Lopes da 
Cruz, que residia na Tataira, foi concedida pelo governa-

dor Manuel Ignácio de Sampaio em 10 de janeiro de 1815, 
estendia-se do riacho Varjota ao Sul com três léguas de ex-
tensão, sendo meia légua de largura de cada lado.

A terceira sesmaria, 732, Riacho Cupim e Tataira, também 
pertenceu a José da Lopes da Cruz, concedida pelo governador 
Manuel Ignácio de Sampaio, em 8 de agosto de 1817. Tinha 
como limite o Riacho Quincoê.

A quarta sesmaria, 737, Riacho Suassurana, pertenceu a 
Francisco Alves de Macedo e a concessão ocorreu e 23 de 
agosto de 1817. O Baú estava lá.

A quinta sesmaria, 739, pertenceu a Joaquim Vitoriano de 
Almeida Braga, concedida em 28 de agosto de 1817 compre-
endendo os sítios de Santana e João Mendes, hoje nas terras 
de Quixelô.

A sexta sesmaria, 743, era propriedade Alexandre de Melo 
Gois, que estava na região há sete anos e onde construiu casas, 
currais e açude e pedra em cal, tendo sido concedida em 14 
de abril de 1818.

Resumo da ópera: O governador Manoel Ignácio de 
Sampaio (1812-1820) abriu caminho para a ocupação de 
território com as sesmarias de Acopiara: Alexandre de Melo 
Gois (Riacho do Melo; José Lopes da Cruz (Varjota e Tataira) 
e Pedro Gomes de Melo (Forquilha), Iguatu Francisco Alves 
de Macedo (Baú e Várzea do Lama) e Quixelô – Joaquim 
Vitoriano de Almeida Braga (Santana e João Mendes).

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

Perfil do novo prefeito de Fortaleza, 
Deputado José Sarto Nogueira (Acopiara)

José Sarto Nogueira Moreira (Acopiara, 13 de fevereiro 
de 1959) está no sétimo mandato consecutivo de deputado 
estadual e foi eleito Presidente da Assembleia Legislativa 
para o biênio 2019-2020. Filiado ao Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), José Sarto foi reeleito em 2018 com 
68.937 votos em 160 dos 184 municípios cearenses.

Ao longo de 30 anos de vida pública, Sarto ocupou di-
versas posições estratégicas na política cearense. Foi líder 
do Governo Cid Gomes, vice-líder do Governo Camilo 
Santana e presidiu as comissões de Constituição Justiça e 
Redação, de Educação e de Fiscalização e Controle, além 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou 
fraudes no Seguro DPVAT.

Já compôs a Mesa Diretora da Assembleia no biênio 
2011/2012, como primeiro vice-presidente, chegando à 
presidência da Casa, em janeiro de 2013, quando Roberto 
Cláudio, após vitória nas eleições municipais de 2012, 
assumiu a Prefeitura de Fortaleza.

Sarto ingressou na vida pública com o trabalho huma-
nitário no Fundo Cristão para Crianças. A carreira política 
iniciou em 1988, quando foi eleito pela primeira vez vere-
ador de Fortaleza. Quatro anos depois, após ser reeleito, 
tornou-se presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, 
chegando a assumir interinamente a Prefeitura da Capital 
em diversas oportunidades.

Sarto é natural do município de Acopiara, interior do 
Estado. É formado em Medicina pela Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), com estágio nos Estados Unidos da 
América na área da Ginecologia e Obstetrícia. Recente-
mente, ingressou no curso de mestrado de Ciência Política 

do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa. Fala inglês, francês e alemão.

Os cumprimentos da Casa do Ceará 

Exmo Sr
Deputado José Sarto Nogueira
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará Fortaleza - CE

A Casa do Ceará em Brasília, instituição com 57 anos 
de serviços prestados à comunidade cearense em Brasília 
e Entorn, referência na assistência social aos idosos, na 
prestação de serviços médicos e odontológicos, com um 
invejável patrimônio de valorização da cultura nordestina 
e em especial do Ceará por sua Diretoria, congratula-se 
com sua expressiva vitória para a Prefeitura de Fortaleza.

Acreditamos que o conterrâneo que venceu adversários 
apoiados por setores de oposição saberá escolher uma ca-
pacitada equipe de governo que proporcione a Fortaleza, 
a 4ª. cidade do Brasil em população, e a 1ª. do Nordeste, 
o merecido destaque no cenário nacional, conduzindo o 
Ceará a uma expansão econômica que traga emprego e 
renda ao Estado e consolide a posição de Fortaleza como 
destino turístico.

Nosso sentimento de cearensidade, pois a gente sai do 
Ceará mas o Ceará não sai da gente.

Atenciosamente,
José Sampaio de Lacerda  Júnior

A nova primeira-dama de 
Fortaleza, Natália Herculano
Natália atua na luta do 

movimento feminista e 
na defesa dos direitos da 
população LGBTQI+.

Com a eleição de Sarto 
Nogueira como prefeito 
de Fortaleza, a Capital 
cearense também terá 
uma nova primeira-dama, 
Natália Herculano. A en-
fermeira tem participação ativa na Assembleia Legislativa 
do Ceará com desenvolvimento projeto sociais, atuando, 
sobretudo, no movimento feminista.  

Em fevereiro de 2019, Natália Herculano foi nomeada 
como presidente de honra do Movimento das Mulheres 
do Legislativo Cearense (MMLC), que reúne mulheres 
que atuam na Assembleia Legislativa com a finalidade 
de desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do 
cidadão cearense. 

Dentre as ações implementadas pela primeira-dama na 
função, destaca-se a criação do projeto Mundo Azul. A 
iniciativa tem foco no atendimento de crianças com trans-
torno do espectro autista (TEA). O projeto foi idealizado 
inicialmente aos dependentes de servidores da Assembleia 
Legislativa e atualmente funciona com capacidade reduzida 
de atendimento devido aos protocolos sanitários.  

Temas como empoderamento feminino, violência contra 
mulher e saúde da mulher foram pautas de Natália Hercu-
lano como presidente de honra do MMLC. 

Escrito por Redação, 
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Cláudia foi a primeira moradora 
do DF diagnosticada com a 

covid-19 e a precisar de UTI da 
rede pública de saúde.

Mantenha os cuidados durante

as comemorações de fim de ano:

• USE MÁSCARA E ÁLCOOL GEL

• LAVE AS MÃOS COM FREQUÊNCIA

• MANTENHA O DISTANCIAMENTO

• EVITE AGLOMERAÇÕES

CLÁUDIA e ANDRÉ foram o primeiro casal do DF diagnosticado com a covid-19. Para 
ela, foram 45 dias de internação na UTI do HRAN e sequelas que trazem dificuldades 
até hoje. O GDF contratou 3.796 novos profissionais de saúde e disponibilizou 720 
leitos exclusivos. Ninguém ficou sem atendimento. Mas é melhor evitar os riscos da 
doença. Mantenha os cuidados durante as celebrações de fim de ano e tenha mais 
Anos Novos para comemorar.
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Leituras V

Por Frederico Gurge Jácome (*)
Ele não se chamava Jaile, mas assim ficou conhecido, no Seminário 

São José no Crato, em Volta Redonda e nos navios transatlânticos. 
Chamava-se Francisco Jácome Gurgel, nascido em Acopiara, filho de 
Alcebíades Jacome e Teó Gurgel Jacome, ela da estirpe do Patriarca de 
Acopiara, Henrique Gurgel do Amaral Valente, filha de Francisco Gui-
lherme Holanda Lima e Almerinda Gurgel Valente, tia Nenen. Fez seu 
curso primário com tia Lídia, irmã solteira de sua mãe e que alfabetizou 
todos os Gurgel de seu tempo.

Jaile frequentou o Seminário São José do Crato, convivendo com 
seu primo, Newton Holanda Gurgel, que mais tarde chegou a bispo do 
Crato, e com uma legião de amigos. Fez o Seminário Maior, em Forta-
leza, acabando por frocar. Mais tarde foi membro ativo da Associação 
dos ex Seminaristas do Seminário São José, a Adsum, que reúne os que 
estudaram no “velho Casarão” no Crato, 

Em 1957, Veio para o Rio de Janeiro com seu irmão,José, e com 
seu primo, Niceias, que mais tarde foi pra São Paulo, Foi uma longa 
viagem pelo Expresso Cearense, desembarcando no Campo de São 
Cristóvão. Inicialmente foram morar com seu primo Teóofilo, na Rua 
do Resende, 21. Em 1959 mudaram para a Rua Benjamin Constant, 70, 
na Gloria, agregando o irmão Alcabiades e o primo Vicente,. EM 1961, 
graduou-sem Filosofia. Serviu o CPOR foi trabalhar num Colégio em 
Pati do Alferes.

Frederico, seu filho, conta que “o meu pai chegou em Volta Redonda 
aqui no Rio de Janeiro em 1964 ele já veio para trabalhar na companhia 
Siderúrgica Nacional, na CSN. Na escola técnica Pandiá Calógeras que 
formava mão de obra que para CSN todinha. Não era um colégio mas 
uma escola técnica conceituada na região. Ele ficou muitos anos lá. Deu 
aula em colégios privados em Volta Redonda como o Colégio Nossa Se-
nhora do Rosário, Trabalhou em várias bancas examinadoras de concurso 
público de vestibular. Chegou da aula em alguns cursinhos preparatórios 
para vestibular para faculdade. Por muitos anos foi professor da Centro 
Universitário de Barra Mansa CUBM na cadeira de latim e português no 
curso de letras. Trabalhou na faculdade Geraldo di Biase UGB faculdade 
Geraldo di Biase no departamento de faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras na nos cursos de letra, português, literatura português. 

Deu aula também em vários colégios do Estado aqui foi também 
coordenador da Coordenadoria Regional e Estadual durante um determi-
nado período. Jaile foi um dos fundadores do sindicato dos professores 
do Sul Fluminense. Com um grupo de professores que lançou a pedra 
fundamental do edifício sede e que aprovou o primeiro estatuto do 
Sinpro do qual foi diretor e Conselheiro. Gostava do movimento, mas 
não simpatizava com ideários totalitários.

Em 1966 ele se casou com a Ivonete Melo Jacome Gurgel também 
professora e pedagoga da rede da rede Municipal e Estadual de ensino 
médio, sendo coordenadora da FEVRE, Fundação Educacional de Volta 
Redonda, que tinha os colégios mais diferenciados do município. 

Jaile e Ivonete inventaram de passar a lua de mel em Acopiara/ CE, 
mais de 2.000 km de chão, foram para lá num fusquinha 1200, pela BR 
116. Um sofrimento só. Foram acolhidos com entusiasmo pela família 
Jácome Gurgel. Seu pai, Alcebíades, foi comerciante na cidade.

Dessa união nasceram três filhos: Francisco Jacome Gurgel, 
Doutor em Geografia formado em Direito e Geografia, professor de 
Universidade e de curso de pós-graduação, Frederico Guilherme Melo 
Jacome Gurgel formado em direito, mestre em direito, pós-graduado, 
advogado e também professor universitário na área jurídica e o Felipe 
Otávio Melo Jácome Gurgel oficial da Marinha do Brasil onde fez dois 
cursos da Marinha para se tornar oficial em Angra dos Reis e no Rio de 
Janeiro. Hoje é Capitão de Fragata Comandante no Rio de Janeiro já 
serviu na unidade de meio ambiente da Marinha em Arraial do Cabo já 
esteve em alguns outros locais. Ele é mestre também e na área de Meio 
Ambiente ela UFRJ.

Meu pai de também ser uma pessoa muito fraterna é muito ligado a 
família e a sociedade. Em Volta Redonda, participou de diversos gru-
pos de solidariedade e filantrópicos, especialmente ajudando os mais 
necessitados. Gostava anualmente de viajar, fazendo a travessia do 
Atlântico especialmente da Europa, (Gênova e Veneza) para o Brasil na 
companhia de amigos, onde se esbaldava com minha mãe nas ́ pistas de 
dança, jogava cartas com os companheiros de viagem de Volta Redonda, 
Vila Velha e Rio de Janeiro; servia bons vinhos e elogiava os pratos do 
menu transatlântico.

Numa viagem de navio, na Semana Santa, participou a bordo de todos 
os ritos católicos inclusive da cerimônia de lava-pés e da via sacra. Era 
um católico praticante. Exemplo de caráter e de dignidade.

 (*) Frederico Gurgel Melo Jacome, filho; JB Serra e Gurgel, primo, 
José, irmão, Ivonete, esposa

O professor Jaile Gurgel 
em Volta Redonda

Ceará conquista duas medalhas de ouro e uma de 
bronze na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

Os estudantes cearenses são de duas escolas privadas e 
uma pública localizadas em Fortaleza. A competição reuniu 
estudantes de 10 países da América Latina.

O Ceará conquistou duas das quatro medalhas de ouro 
e uma de bronze na 12ª Olimpíada Latino-Americana de 
Astronomia e Astronáutica (OLAA) 2020. A etapa final 
da competição ocorreu entre os dias 16 e 30 de novem-
bro em formato remoto. Já o resultado foi divulgado na 
última segunda-feira (30). Os estudantes cearenses são 
de duas escolas privadas e uma pública de Fortaleza.

Os estudantes Bismark Mesquita do Nascimento 
(ouro), da Escola de Ensino Médio Governador Adauto 
Bezerra; Beatriz Rodrigues de Freitas (ouro), do Colégio 
Farias Britos, e Gustavo Sobreira Barroso (bronze), do 
Colégio Antares, integraram a equipe brasileira na OLAA. 

Além do Brasil, participaram alunos da Bolívia, Co-
lômbia, Equador, Guatemala, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru e Uruguai. Conforme 
o cronograma da competi-
ção, foram realizadas quatro 
provas, sendo uma teórica 
individual e outra em grupo, 
outra de observação e uma 
última atividade simulada de 
foguetes. 

Desafios
Para Bismark Mesquita, 

que pretende cursar Física 
na Universidade Federal do 
Cerará, a última etapa de trei-
namentos virtuais foi a mais desafiadora. “Tanto pelo 
nível de dificuldade das provas e do preparo, como da 
situação de pandemia porque a gente teve que se adaptar 
bastante”, relata. 

Entre os quatro brasileiros medalhistas de ouro, 
apenas Bismark é da rede pública de ensino, o que 
potencializa a importância do resultado, diz. Ele com-
plementa que a conquista serve para motivar outros 
alunos a participarem de eventos científicos, mesmo 

com os dilemas históricos da educação. 
“Tem um significado muito grande porque são poucos 

os alunos de escola pública que participam de olimpíadas 
com essa. Eu creio que isso serve até de incentivo para 
que mais alunos de escolas públicas possam ingressar 
nesse meio e acreditar que é possível independente de 
todas as dificuldades”. 

Conquista
No dia da cerimônia de divulgação dos resultados da 

OLAA 2020, Beatriz Rodrigues de Freitas, 18, revela 
que o nervosismo predominou até a hora em que viu seu 
nome na lista de ouro. Desde então, lembra, a tensão 
deu lugar a satisfação.

“O nervosismo era só porque eu sabia que todos os 
participantes eram muito inteligentes. Depois, eu fiquei 
bem feliz ao saber que no meio de tanta gente boa, eu 

consegui pegar uma medalha 
de ouro”, avalia. 

Por trás do resultado, no 
entanto, Beatriz detalha que 
o processo envolveu uma 
intensa rotina de estudos indi-
viduais e coletivos. “A gente 
tem uma fase online em que 
a gente estuda sozinho. E só 
quando começa o treinamen-
to, a gente tem algumas aulas 
com os professores da OLAA 
com chamadas virtuais e uma 
lista semanal de exercícios”. 

Apesar de participar de 
olimpíadas desde o ensino fundamental, a estudante 
considera que a OLAA tem um significado “mais pro-
fundo” em razão do contexto epidemiológico provocado 
pela Covid-19.

“Eu digo que é mais especial também porque essa 
foi completamente diferente das que eu já participei 
por causa da diversidade de países, e por ser um ano 
de pandemia, foi uma conquista ainda maior”, pondera.

Escrito por Redação, metro@svm.com.br

Bismark Mesquita considera que professor de Física, Maxwell Filho, 
teve grande contribuição no preparo para a olimpíada

Foto: Arquivo pessoal

Casa do Ceará recebe doação do senhor Juarez Carlos 
de Carvalho como forma de agradecimento

No último dia 16/12 o senhor Juarez Carlos de Car-
valho, 47 anos, natural de Nova Russas-CE, procurou a 
superintendência da Casa para realizar 
uma doação de R$ 2.000,00 em dinhei-
ro. Juarez relatou que foi acometido de 
uma doença neurológica chamada para-
lisia periódica hipocalêmica e que em 
2009 teve muita dificuldade de acesso 
ao tratamento na rede de saúde pública 
e então foi informado da existência da 
Casa do Ceará. 

Na época ele foi atendido pelo 
neurologista Gautama Brandão que o 
tratou com muita presteza e viu um bom 
resultado com o tratamento realizado 
na entidade, cuja consulta naquela época era apenas 
R$ 40,00. 

O tempo passou e o senhor Juarez retornou no ano 
de 2019 para uma consulta com a neurologista Sônia 
D´Agustini que elaborou um laudo sobre seu problema 

de saúde e dando uma volta pela entidade se surpreen-
deu com os serviços e fez uma promessa que caso seu 

benefício fosse liberado ele doaria R$ 
2.000,00 para as obras assistenciais da 
Casa do Ceará.

. O benefício foi liberado no dia 
14/12 e o senhor Juarez veio até a 
Instituição cumprir sua promessa. 
Na entidade Juarez foi recebido pelo 
presidente José SAMPAIO de Lacerda  
Júnior e pela superintendente Antônia 
Guimarães. O presidente da Casa ficou 
emocionado com a atitude do senhor 
Juarez, agradecendo a doação e na 
oportunidade colocou a Casa a inteira 

disposição dele e de toda sua família. 
O fato se revestiu de relevância pois a Políclinica como 

a Odontoclinica, da Casa do Ceará, faz amplo atendimen-
to aos carentes de Brasília e do Entorno, destacando-se 
pela resolutividade na prestação de serviços.
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Segundo Raul Viana, gerente de Negócios Portuários 
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, as opera-
ções de cabotagem e a safra de frutas de 2020/2021 foram 
os dois principais motivos para essa alta nos números 
no segundo semestre. Considerando a média mensal, no 
entanto, o porto movimentou 1,284 milhões de toneladas, 
até setembro, contra 1,508 milhões de toneladas em 2019, 
o que representa uma retração de 14,8%.

Expectativa para 2021
Rose diz que, inicialmente, não havia previsão de cres-

cimento da movimentação neste ano, mas que agora, após 
a rápida recuperação, a expectativa é fechar o ano com 
370 mil TEUs movimentados, volume 5,1% superior ao 
de 2019 (353 mil TEUs). Para 2021, apesar das incertezas 
e pouca visibilidade sobre o cenário macroeconômico no 
futuro próximo, Rose diz que a expectativa é de que haja 

um crescimento “saudável”.
“Nós vemos 2021 com mui-

ta incerteza ainda. Mas acre-
ditamos que a cabotagem vai 
continuar a crescer, que vamos 
continuar a ver essa mudança 
do rodoviário para a cabota-
gem. E mesmo com toda essa 
incerteza, ainda acreditamos 
que podemos ficar com um 
crescimento saudável em torno 
de 5% para navegação de longo 
curso e de 10% para a cabota-
gem”, diz Rose.

Sobre a possibilidade de uma 
eventual nova paralisação das 

atividades econômicas devido a uma segunda onda de con-
taminação nos próximos meses, Rose acredita ser improvável 
que haja um novo fechamento como o que ocorreu no primeiro 
semestre. “Pensamos que não irá haver um fechamento total. 
Isso não significa que algumas atividades de alguns locais 
possam fechar. A Europa, por exemplo, fechou bastante coisa 
agora, mas a indústria continua. Além disso, os números do 
covid de casos e mortes estão bem menores do que antes. 
Então não contemplamos um novo fechamento total”, diz.

Infraestrutura
O significativo aumento do volume de frutas exporta-

das pelo Pecém fez com que o porto recebesse, no final 
de agosto, o maior navio a atracar em um porto cearense, 
o MSC Shuba B, com 330 metros de comprimento, 48 
metros de largura e capacidade para 12.238 TEUs. A 
atracação do cargueiro foi possibilitada pela conclusão 
do berço 10 de atracação, que elevou a capacidade ope-
racional do porto. “O novo berço 10 posiciona o Pecém 
entre um seleto grupo de portos da América Latina que 
pode receber novos navios Panamax com calados de até 
15,3 m”, destaca Daniel Rose.

Os contêineres que passam pelo Porto do Pecém são mo-
vimentados por dois superguindastes do tipo STS (Ship to 
Shore), operados desde julho de 2016 pela APM Terminals. 
Também conhecidos como portêineres, os STS, diferente 
de outros tipos de guindastes, possuem maior velocidade 
no desembarque e embarque de contêineres para os navios.

“Esse recorde demonstra o quanto o Porto de Pecém está 
preparado para movimentar grandes quantidades de carga. 
Principalmente depois que o terminal ganhou mais um 
berço de atracação e passou a ter a capacidade operacional 
de receber até 10 navios simultaneamente, reduzindo assim 
o tempo de espera dos navios”, disse André Magalhães.

Escrito por Bruno Cabral, bruno.cabral@svm.com.br

Leituras VI
Jobiniando

Ayrton Rocha (*) 
 
“ Minha alma canta,vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudade
Rio teu Mar praias sem fim, Rio você foi feito pra mim
Ah Dindi, se um dia você for embora
Me leva contigo Dindi, fica, Dindi, advinha Dindi
Céu tão grande é o Céu, e bando de Nuvens que passam 

ligeiras
Pra onde elas vôo, Oh! Eu não sei, não sei
E o vento que fala nas folhas, contando histórias que não 

sei de ninguém
Mas que são minhas e de você também
A felicidade é como a gota, de Orvalho numa pétala de Flor
Brilha tranqüila, depois de leve oscila, e cai como uma 

lágrima de amor
Vivo sonhando mil horas sem fim
Tempo que vou perguntando se gostas de mim
Tempo de falar em Estrelas, falar de um Mar, de um Céu 

assim
Falar do bem que se tem, mas você não vem
Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão
Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão
Que nunca vai ser que nunca vai dar, o sonhador tem que 

acordar
Quando um Coração está cansado de sofrer
Encontra também um Coração cansado de sofrer
É tempo de se pensar, que o amor pode de repente chegar
Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar
Nas coisas do amor que ninguém pode explicar
Vem, nós dois vamos tentar, só um novo amor pode a 

saudade apagar
Sim promessas fiz, fiz projetos, pensei tanta coisa
E agora o coração me diz que só em teus braços amor eu 

ia ser feliz
Esse seu olhar, quando encontra o meu
Fala de umas coisas que eu não posso acreditar
Doce é sonhar, é pensar que você, gosta de mim, como 

eu de você
Ah, se eu pudesse entender o que dizem os teus olhos
Assim, começou assim
Uma coisa sem graça, coisa boba que passa e ninguém 

percebeu
Deu-se uma pausa no tempo, cessou todo meu pensamento
E como acontece na Flor, também acontece no amor
Eu sei que vou te amar, por toda minha vida, eu vou te amar
Desesperadamente eu sei que vou te amar
Abra os teus braços e canta a última esperança
A esperança divina, de amar em paz
Entre meu bem por favor, não deixe o mundo mal lhe levar 

outra vez
Me abrace simplesmente, não fale não lembre, não chore 

meu bem
Me dê a mão vamos sair pra ver o Sol
Você para mim foi sonho, que eu não pensei encontrar
Mas aconteceu que um dia, perdi-me no castanho deste 

olhar
E quando à tardinha de manso chegou perdido nos teus 

olhos me encontrou
Assim perdido nos teus olhos como agora eu estou
Foi amor por você bem sei
A saudade aumenta com a distância, e a ilusão é feita de 

esperança
(*)Ayrton Rocha (Fortaleza) Poeta, escritor, publicitário.

Mesmo com pandemia, 
Pecém bate recordes de movimentação

Com maior navegação por cabotagem (destinada a 
outros portos nacionais) e safra de frutas acima das ex-
pectativas, a movimentação de contêineres no Pecém vem 
registrando os maiores volumes da história em 2020.

Mesmo diante de um ano marcado pela crise gerada pelo 
coronavírus, com queda de demanda, escassez de matéria-
-prima, e restrições para circulação de mercadorias, dentre 
outros entraves, o Porto do Pecém vem batendo recordes 
na movimentação de carga. O resultado vem sendo puxado 
principalmente pela cabotagem (navegação entre portos 
brasileiros) e pelas exportações de frutas. E, com essa 
recuperação, a expectativa é fechar o ano com crescimento 
na operação de contêineres.

 A Flourish data visualization
Em outubro, o porto bateu, pelo segundo mês seguido, 

o recorde na movimentação mensal, com o embarque e 
desembarque de 46.705 TEUs 
(unidade equivalente a 1 con-
têiner de 20 pés). O resultado 
foi 19,1% maior que o recorde 
anterior, registrado em setem-
bro (39.207 TEUs). Até então, 
o melhor resultado havia sido 
em outubro do ano passado 
(36.425 TEUs). No décimo 
mês de 2020, o Porto registrou 
a maior movimentação mensal 
de placas de aço no ano, com 
avanço de 5,9% em relação a 
outubro de 2019.

Segundo Daniel Rose, diretor 
superintendente da APM Termi-
nals Pecém, empresa que movimenta todos os contêineres 
que passam pelo porto, hoje, a atividade portuária está 
bem acima das expectativas que os operadores tinham 
durante os piores meses da crise. “Considerando tudo o 
que aconteceu, estamos bem melhores do que achávamos 
que estaríamos agora. Tivemos uma exportação de frutas 
realmente muito boa, o dobro do ano passado. Então, 
estamos muito satisfeitos”.

Cabotagem
O incremento na movimentação de contêineres neste 

ano está fortemente relacionado com crescimento da 
cabotagem, com o embarque e desembarque de produtos 
diversos, e pelo envio de frutas ao exterior. Considerando a 
movimentação total (contêineres e granéis e cargas soltas) 
até setembro, o Porto do Pecém movimentou 11.562.977 
toneladas, o equivalente a 63,8% do total movimentado 
em 2019 (18.100.767 toneladas). 

De acordo com Daniel Rose, o volume movimentado 
por cabotagem registrou forte queda no segundo trimestres, 
mas tão logo as atividades foram gradualmente retomadas, a 
movimentação voltou rapidamente, com o retorno de linhas 
que haviam sido suspensas. “No meio do ano, estávamos um 
pouco pessimistas, mas em agosto o fluxo voltou com muita 
força. Tivemos um mês de julho muito ruim e, de agosto 
para a frente, voltou com força, principalmente cargas para 
a construção civil e eletrodomésticos em geral. As linhas 
da Aliança que haviam sido suspensas voltaram em julho”.

De acordo com a APM Terminals, a navegação por 
cabotagem responde, hoje, por 70% dos contêineres 
movimentados pela companhia no Pecém. “Acredito que 
esse movimento tenha sido provocado pelo aumento dos 
custos do frete, e pela forte demanda por produtos para a 
casa, como ar-condicionados, máquinas de lavar, dentre 
outros, produzidos na Zona Franca de Manaus”, diz Rose.

As operações de cabotagem e a safra de frutas de 2020/2021 foram os 
principais motivos para a alta no segundo semestre

Foto: Nilton Alvez
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Leituras VII
Ibiapina, Cronista da Gente

Edmílson Caminha (*)
São muitos os jornalistas conterrâneos que engrandecem a 

imprensa e fazem maior a literatura do Ceará, como contistas e 
cronistas: Juarez Barroso, Blanchard Girão, Lustosa da Costa, 
JB Serra e Gurgel e Wilson Ibiapina, que acaba de lançar suas 
“Histórias de gente da gente”. São textos publicados pelo autor ao 
longo das mais de cinco décadas em que, como homem de jornal, 
de rádio e de televisão, fez-se merecedor do afeto dos amigos, do 
reconhecimento dos companheiros de trabalho e da confiança do 
público, pela grandeza humana, pela retidão moral e pela conduta 
ética com que sempre exerceu o jornalismo.

Grande repórter, Ibiapina é, também, um admirável contador de 
histórias, com o talento, a graça e a leveza que encantam leitores 
e ouvintes. Como a do magistrado cearense que, frequentador de 
botecos, foi advertido pela mãe quanto aos porres que tomava 
toda noite, “quando você passa no seu fusquinha azul fica todo 
mundo comentando ‘lá vai o juiz bebim’”. E ele, filho obediente: 
“Pode deixar, mamãe. Vou trocar o diabo desse fusca azul por 
outro carro”...

O comerciante Dimas, dono da “Leão do Sul”, na Praça do 
Ferreira, onde ainda hoje a dobradinha pastel e caldo de cana é 
combinação perfeita, pede por telegrama ao compadre no interior 
que receba para férias três dos seus treze filhos, Marshall, Pedro 
Jorge e Dimas Filho. Ao ver o trio desembarcar do trem, pergunta 
pelos outros, para os quais enchera de redes a casa na fazenda. É 
que o telegrafista escrevera que chegariam à estação “Marshall, 
Pedro Jorge e demais filhos”... 

Profissional que tem no jornalismo uma das razões de viver, 
Ibiapina faz inconfidências deliciosas, sempre com a verve que o 
caracteriza. Sobre o presidente Kubitschek, antropófago profissio-
nal, ouviu de alguém que levara para a cama ninguém menos do 
que Clarice Lispector, Tônia Carrero, Him Novak e Marlene Die-
trich, portfólio de conquistas pra sedutor nenhum botar defeito... 
Desempenho de que não se poderia gabar o cantor cearense Carlos 
Augusto, que, por entre os lençóis do Copacabana Palace, teria 
broxado com a deslumbrante Ava Gardner, definida pelo francês 
Jean Cocteau como o mais belo animal sobre a face da terra...

Como os escritores que fazem do cotidiano a matéria com que 
trabalham, Wilson Ibiapina apreende nos homens e mulheres do 
povo a riqueza humana, a inteligência e a sabedoria próprias dos 
bons personagens de ficção, não fossem gente de carne e osso. 
Estudantes que depois se consagrariam como compositores e can-
tores do “Pessoal do Ceará” veem, na Praça José de Alencar, um 
ceguinho cantador que não recebera uma esmola sequer. Não têm 
dúvida: pegam a viola, cantam e passam o chapéu que se enche de 
moedas até a borda. Ao passar a mão e sentir o apurado, o cegui-
nho pergunta: “Pessoal, quando é que vocês voltam por aqui...?”

Sobre histórias assim, comenta o jornalista Carlos Henrique 
de Almeida Santos: “Aparentemente, seriam crônicas para uso 
apenas recreativo. Mas logo se percebe que ele mergulha abaixo 
da superfície turbulenta do rio e chega ao seu curso mais profun-
do. Sem nenhuma pretensão sociológica, e, principalmente, sem 
literatice pernóstica, Ibiapina é um observador acurado da miséria 
e da grandeza do Ceará e sua gente. E conta tudo como se estivesse 
tomando um trago com você e comigo, na mesa do botequim.”

Com o saber de experiência feito em mais de meio século de 
exercício diário da profissão, o autor das “Histórias de gente da 
gente” é não apenas lido, mas “ouvido” pelos que lhe percorremos 
as páginas, escritas com a leveza e o frescor de um Fernando 
Sabino, um Otto Lara Resende, um Rubem Braga, para quem 
“ser cronista é viver em voz alta”. Ibiapina vive, então, em voz 
altíssima, desde o tempo em que “jornalista que sabe escrever”, 
como ele, era gritante pleonasmo. Quando a imprensa brasileira 
se afoga em um oceano de indigência cultural, os textos de Wilson 
Ibiapina são exemplos de quem poderia dizer, como Camões: 
“Não se aprende, Senhor, na fantasia, / Sonhando, imaginando 
ou estudando, / Senão vendo, tratando e pelejando”. Essa, a lição 
do profissional para quem ser jornalista é pior do que prostituta: 
elas param na sexta-feira santa... 

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

Grupo Neoenergia apresentou o maior lance e levou o 
leilão com ágio de quase 80%. Cade e Aneel vão avaliar 
condições para mudar controle acionário.

Em leilão realizado na manhã desta sexta-feira (4) na 
Bolsa de Valores de São Paulo, a empresa Bahia Geração 
de Energia, do Grupo Neoenergia, apresentou a maior 
proposta e comprou a CEB Distribuição pelo valor de 
R$ 2,515 bilhões. Agora, a vencedora será submetida à 
aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e à anuência da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) em continuidade ao processo de 
mudança do controle acionário.

O objetivo da privatização da subsidiária é aumentar os 
recursos do caixa da empresa, 
que passa por dificuldades 
há anos. A concessão para a 
iniciativa privada também vai 
proporcionar mais investimen-
tos e consequentemente, uma 
prestação de serviço mais eficaz 
e de melhor qualidade ao con-
sumidor do Distrito Federal.

O leilão teve a participação 
de três proponentes. O grupo 
Neoenergia arrematou 100% 
das ações da CEB Distribui-
ção. O lance inicial definido em 
edital era de R$ 1,423 bilhão e 
atingiu R$ 2,515 bilhões, o que 
representa um ágio – diferença entre o valor pago e o valor 
de avaliação – de 76,63%. Além da Neoenergia, também 
participaram da concorrência os grupos CPFL e Equatorial.

Os lances na Bolsa de Valores foram acompanhados de 
perto pelo governador Ibaneis Rocha e pela primeira-dama 
Mayara Noronha Rocha; pelo presidente da Companhia 
Energética de Brasília, Edison Garcia; pelo secretário de 
Economia, André Clemente; e pelo presidente do Banco 
de Brasília, Paulo Henrique Costa.

“O projeto de privatização da CEB Distribuição nasceu 
exatamente da impossibilidade e da visão que se tinha de 
que não era mais alcançável recuperar a CEB Distribuição 

CEB Distribuição é vendida por R$ 2,515 bilhões
se não fosse com muito investimento. Certamente a CEB 
vai estar muito melhor a cargo da iniciativa privada. Se-
remos parceiros da Neoenergia, podem ter certeza disso”, 
disse Ibaneis Rocha.

Presidente da CEB, Edison Garcia, elogiou o processo 
de privatização da empresa, que durou menos de um 
ano. “Esse processo de privatização está extremamente 
fundamentado, testado em várias áreas e poderes, e 
bem estruturado tecnicamente. Temos confiança que a 
população do Distrito Federal será a grande beneficiada, 
como uma prestação de serviços mais eficiente, com o 
necessário aporte de investimentos e modernização”, 
comemorou Garcia.

Todo o processo de priva-
tização da CEB Distribuidora 
foi conduzido pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES), após assinatura de um 
acordo de cooperação, em 
agosto de 2019. “Esta con-
cessão, além de gerar R$ 2,5 
bilhões para o caixa do DF, 
vai trazer R$ 5 bilhões em 
investimentos para a cidade. 
Governador Ibaneis, parabéns 
pela sua ousadia, pela coragem 
e determinação em fazer o 
certo. É um marco histórico 

o que vivemos hoje”, elogiou o presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano.

Sobre a Neoenergia
A Neoenergia é controlada pelo grupo espanhol 

Ibedrola e atua há mais de 20 anos no Brasil. O início 
desta atuação ocorreu em 1997, com investimentos em 
distribuição de energia elétrica na Bahia e no Rio Grande 
do Norte. A empresa é um dos maiores atores do setor de 
energia no Brasil e possui ativos de distribuição, geração, 
transmissão e comercialização de energia em 18 estados.

 Ian Ferraz, da Agência Brasília I Edição: Carolina 
Jardon

O objetivo da privatização da subsidiária é aumentar os recursos do 
caixa da empresa, que passa por dificuldades há anos | 

Foto: Agência Brasília

Com expansão dos serviços, 
Fortaleza se torna a maior economia do NE

Principal segmento da economia da Capital cearense 
avançou 8,8% na passagem de 2017 para 2018, segun-
do o IBGE. Avanço da administração pública também 
contribuiu para resultado inédito para a cidade.

A consolidação da tendência de recuperação econô-
mica iniciada em 2017 e a expansão do setor de serviços 
e da administração pública impulsionaram o Produto 
Interno Bruto (PIB) de Fortaleza em 2018, fazendo a 
economia da Capital ultrapassar a de Salvador (BA) e 
ganhar o título de maior do Nordeste pela primeira vez 
ao menos desde 2002, início da série histórica da pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) que, em parceria com o Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), foi divulgada 
dia 16. O levantamento, que considera dados de 2018, 
mostra que a atividade econômica em Fortaleza somou 
R$ 67,02 bilhões naquele ano, enquanto Salvador, líder 
até 2017, totalizou R$ 63,5 bilhões.

O volume de riquezas produzido pela Capital cearen-
se em 2018 representa ainda um crescimento de 8,8% 
na comparação com o Produto Interno Bruto de For-
taleza em 2017 (R$ 61,5 bilhões). O setor de serviços 

corresponde a maior parcela das riquezas produzidas na 
Capital (70%), chegando a R$ 40,3 bilhões. O segmento 
também avançou 8,8% em relação ao ano anterior.

Já em relação a Salvador, ainda de acordo com o 
IBGE, a perda da posição se explica também por causa 
da retração da indústria na capital baiana, com a queda 
de participação do setor de serviços soteropolitanos 
no Estado.

“A economia da nossa Capital é bastante concentrada 
no setor de serviços. Fortaleza é, hoje, uma metrópo-
le de influência e essa influência se estende do Pará 
ao interior de Pernambuco, com o fornecimento de 
serviços para toda essa região”, explica o economista 
Alex Araújo. Ele reforça que Fortaleza se destaca, por 
exemplo, na oferta de serviços educacionais, e que a 
tendência é que a Capital se mantenha na liderança ante 
as demais capitais nordestinas. 

Segundo o levantamento, a administração pública 
gerou R$ 9,1 bilhões (15,9%), a indústria, R$ 7,9 bi-
lhões (13,8%) e a agropecuária R$ 65 milhões (0,11%). 
Na passagem de 2017 para 2018, a administração 
apresentou crescimento de 5,22% e a indústria de 8,8%.
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Leituras VIII
Cássio Borges (*)
Com o título “O Dnocs nas mãos sombrias dos políticos”, eis artigo 

de Cássio Borges, engenheiro civil, com especialização em recursos 
hídricos na Escola Nacional de Engenharia e Pontifícia Universida-
de Católica-PUC, ambas do Rio de Janeiro. “O Dnocs é um órgão 
centenário de grande patrimônio não só material, como técnico e 
cientifico, e não pode, simplesmente, ser jogado no lixo para atender 
interesses políticos/eleitoreiros, portanto escusos, de quem quer que 
seja”, expõe o articulista. 

Depois do meu posicionamento contra a construção da portentosa 
Barragem do Castanhão, cuja maior interessada era a Construtora 
Andrade Gutierrez, escrevi um livro identificando mais de uma dezena 
de inaceitáveis erros de engenharia cometidos na elaboração do projeto 
do referido reservatório de autoria do extinto Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento-DNOS. Esta foi a desastrosa interferência 
daquele organismo na área de atuação do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (Dnocs) no semiárido brasileiro. Foi uma 
amarga experiência.

Digo isto a propósito do Projeto Lei Nº 4.731, de 13 de agosto de 
2019 de autoria do Senado Federal, o qual foi transformado na Lei 
14.053, de 08 de setembro e 2020, ampliando a área de atuação da 
CODEVASF, com sede em Brasília, até a região amazônica, ou mais 
precisamente, até o estado do Amapá, criando um conflito institucional 
de competências com a Sudene, com a Sudam (Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia), com a Sudeco (Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro Oeste) e com o próprio Dnocs, que 
já atua em grande parte daquele mesmo território até, inclusive, o 
estado do Maranhão.

Infelizmente, o Dnocs, há tempos, vem sendo vítima de insidiosa 
perseguição por parte de grupos empresariais, os mesmos que come-
teram num passado recente, erros inomináveis no projeto do Açude 
Castanhão. No meu entendimento, este pessoal já deveria ter sido 
defenestrado como dirigentes de órgãos públicos na esfera federal, 
pelo menos, nesta área de recursos hídricos, cuja incompetência foi 
amplamente demonstrada no livro que acima me referi intitulado A 
face oculta da Barragem do Castanhão-Em Defesa da Engenharia 
Nacional.

Na atualidade, o Dnocs da era Bolsonaro, não foge à ignominiosa 
regra, das antigas mazelas, onde o nefasto poder político partidário 
que, há tempos o domina e o descaracteriza, é mais poderoso do que 
os nobres princípios que nortearam aquele notável Departamento ao 
longo de sua existência, tendo como preceitos básicos de conduta o 
patriotismo e o idealismo dos seus técnicos e servidores.

Há tempos, lá pelo ano de 1985, um grupo de técnicos enclau-
surados na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, 
trabalha, diuturnamente, para comandar os recursos hídricos visando 
manter, sob o seu domínio, a administração e o controle dos 86 açudes 
construídos por aquele Departamento nesta Unidade da Federação. 
O objetivo deste pessoal é a privatização das águas acumuladas nos 
açudes do Dnocs. Eles viram que o caminho mais curto para atingir 
este objetivo é a extinção do Dnocs que é protegido pela Constitui-
ção brasileira. Mas, sendo a Codevasf uma organização também do 
Governo Federal, em caso da extinção do Dnocs, aquela Companhia 
seria a sua sucessora, portanto a herdeira de todo o patrimônio daquele 
Departamento, entre os quais os seus açudes. 

Senhores Deputados, Senhores Senadores, Senhores membros dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive do Ministério 
Público Federal, é inevitável que este meu posicionamento favorável 
à permanência do Dnocs no cenário nordestino se transforme em 
clamor público suprarregional como a última forma de despertar 
a consciência e a responsabilidade dos que, no exercício de cargos 
funcionais ou eletivos, devem sempre agir em consonância com os 
superiores interesses da população em geral, e com o rigoroso zelo no 
gasto do dinheiro público, pois honestidade na administração pública 
não se traduz em apenas não se apropriar ou desviar, indevidamente, 
dinheiro, mas também, fundamentalmente, em gastá-lo na melhor 
relação benefício/custo.

O Dnocs é um órgão centenário de grande patrimônio não só 
material, como técnico e cientifico, e não pode, simplesmente, ser 
jogado no lixo para atender interesses políticos/eleitoreiros, portanto 
escusos, de quem quer que seja.

(*) Cássio Borges, Engenheiro civil, com especialização em 
recursos hídricos na Escola Nacional de Engenharia e Pontifícia 
Universidade Católica-PUC, ambas do Rio de Janeiro. Defensor 
Perpetuo do DNOCS

Por que os fazendeiros de café de São Paulo 
preferiam a mão de obra do Ceará?

São Paulo. Em 1878, houve um histórico êxodo cearense 
para esse estado próspero com a exportação de café. Nosso 
povo -simples, carente, mas disposto ao trabalho - fugia 
de uma severa estiagem e ausência de políticas públicas 
para minimizar os efeitos perversos da seca. Mas o que 
a produção intelectual paulista vê hoje daquele período?

Estudando o período histórico da transição do regime 
de escravidão para o trabalho livre, a professora e historia-
dora paulista Denise Soares de Moura chegou ao capítulo 
da vinda de migrantes cearenses para as fazendas de café 
em São Paulo em 1878. Ela mergulhou nas minúcias das 
histórias da diáspora sertaneja, localizando rostos e iden-
tidades, como se deu, em detalhes, a chegada do pessoal 
do Ceará em terras paulistas. Entender essa origem talvez 
nos ajude a entender como se iniciou o preconceito, o ódio 
e as agressões. Quanto mais consciência sobre as etapas de 
um problema, mais fácil fica o controle de nossas reações 
à discriminação, levando ao rápido entendimento das 
emoções negativas envolvidas nesse tipo de dor psíquica.

No dia 26 de maio desse ano, na estação ferroviária 
da Luz desembarcaram Raimundo Pereira da Silva, sua 
mulher Francisca e mais quatro filhos. Exaustos, eles 
vinham da “província do Ceará” em busca de condições 
para a sobrevivência.

“Especialmente a região semiárida do sertão cearense 
tinha sua economia basicamente dirigida para a produção 
interna de algodão, pecuá-
ria e gêneros alimentícios. 
Diferentemente do litoral 
açucareiro, centro do sistema 
colonial brasileiro e inserido 
diretamente no processo de 
acumulação do capital me-
tropolitano, o Ceará esteve 
durante todo esse período 
relegado a um segundo plano, 
pois não reunia condições 
para o desenvolvimento de um 
empreendimento açucareiro 
pelo fato de o solo ser muito 
arenoso, a água, escassa, e de 
não ter matas para o forneci-
mento de lenha. Em vista dessa 
situação, restava a amplos grupos de homens e mulheres da 
região a alternativa de se arranjarem com os proprietários 
locais na condição de parceiros, arrendatários, meeiros e 
moradores”.

Para a professora, o uso da mão de obra cearense na 
cafeicultura paulista marca o encontro entre duas culturas 
distintas: o povo nordestino com o povo italiano, ambos 
migrantes que ergueram a riqueza do estado mais rico da 
Federação.

“A condição de penúria, a exclusão do acesso a terras 
férteis e o teor violento do convívio com os proprietários 
rurais do interior cearense - patriarcas cujos interesses e 
decisões revestiam-se de um caráter de lei, aplicada pela 
atuação da sua milícia privada - também contribuíram para 
reforçar o conteúdo errante da vida do sertanejo”, resume 
o capítulo escrito por Moura.

Entre 1872 e 1890, mais de 350 mil pessoas maiores de 
10 anos deixaram as “terras do Norte”, muitas delas com 
passagens subsidiadas oficialmente - para regiões do Pará, 
Amazonas e São Paulo, incluindo o pagamento de diárias 
para pousadas provisórias nos caminhos. Estimativas 
indicam que aproximadamente 1.300 retirantes cearenses 
chegaram à capital paulista no ano de 1878. Após estadia na 
capital e, em muitos casos, também na hospedaria da Corte, 
os retirantes cearenses foram encaminhados às fazendas 
de café situadas em Limeira, Rio Claro, Guaratinguetá, 

Amparo e Casa Branca.
“Num determinado momento de crise conjuntural 

da economia nordestina, acentuada pela seca, a própria 
elite e o governo local procuraram estimular a saída de 
segmentos pobres e livre de sua população para outras 
regiões”, observa.

Enquanto o interior nordestino sofria com a seca e a 
própria economia da região declinava, os pés de café se 
multiplicavam enriquecendo muitos proprietários do oeste 
paulista a partir de 1870.

Essa prosperidade veio acompanhada de preocupações 
relativas à escravidão e à introdução de trabalhadores livres 
na província.

“A mobilização dos fazendeiros no sentido de solucionar 
o problema incluiu: as experiências com trabalhadores 
estrangeiros em colônicas de parceria, empreendidas pelo 
senador Vergueiro em 1846, o tráfico interprovincial de 
escravos do norte, e a criação, em 1876, da Inspetoria-Geral 
das Terras e Colonização, representando uma medida 
legal e administrativa para centralização das funções da 
imigração dentro do espírito da Lei de Terras de 1850”, 
sintetiza Moura.

Rio Claro, na região de Campinas, foi um dos municí-
pios que receberam levas de cearenses.

“Um fazendeiro de Rio Claro, na sua exposição du-
rante os trabalhos do Congresso Agrícola de 1878, no 

Rio de Janeiro, fez questão 
de salientar que o Ceará tem 
enviado homens para todos os 
pontos do Império e em sua 
casa acham-se 55 cearenses, 
que trabalham”, exemplifica 
a professora.

Como foi esse primeiro en-
contro entre os cearenses e os 
paulistas? A estudiosa chegou 
a encontrar no Arquivo Públi-
co correspondências da época.

“A vinda para São Paulo 
nessa época, longe de restrin-
gir-se às negociações e interes-
ses das elites e autoridades das 
duas províncias, fez-se através 

de ajustes ligados a solidariedades vicinais, às formas de 
sociabilidade na terra natal, à afetividade e vínculo familiar 
e às relações de dependência”, conclui. 

Uma carta que Raimundo, citado no começo deste texto, 
trazia no bolso quando de sua chegada a São Paulo revela 
esses traços que envolviam o movimento migratório:

“Compadre e amigo
Limeira, 24 de maio de 1878.
Tenho presente sua cartinha datada de 22 do corrente 

que apresso-me em responder.
Ainda hontem estive com o fazendeiro com quem 

arranjei agasalho para vmê, e disse-me que está pronto 
a recebel-o por isso logo que esta receber pode vir para 
esta. O Vicente e seu genro também podem vir hem sua 
companhia. As quatro famílias de que me falla, se forem 
pessoas affeitas ao trabalho da lavoura, também podem vir, 
porque ainda que este fazendeiro não os queira acceitar, 
tenho uma encomenda de um fazendeiro importante de S. 
Carlos do Pinhal, de dez ou doze famílias cearenses e que 
estou autorizado para isso.

Se encontrar algum obstáculo da parte do Exmo. Sr. 
Presidente da Província em dar passagem, procure ahy o 
meu amigo Sr. coronel João de M. Pimentel, que mora na 
rua do Imperador, nº 29 e apresente-lhe esta carta que lhe 
prestará serviços no sentido de arranjar passagem com o 
Exmo. Sr. Presidente.

Família de migrantes cearenses chega a São Paulo para trabalhar nas 
lavouras de café, fonte da hegemonia econômica do estado do Sudeste

Foto: Museu da Imigração

“O Dnocs nas mãos sombrias dos políticos”
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No Ceará, o potencial terapêutico 
de substâncias extraídas de plantas 
e do leite de cabras transgênicas é 
foco das pesquisas desenvolvidas por 
instituições científicas como UFC e 
Universidade de Fortaleza.

Imagine ter a ideia de modificar ge-
neticamente uma cabra e retirar do lei-
te dela uma substância capaz de curar 
o câncer. Extrair do látex das plantas 
o cicatrizante que fecha as feridas da 
hanseníase. 
Ou, por sua 
vez, identifi-
car compos-
tos que ame-
nizam dores 
faciais antes 
incuráveis.

Todas es-
sas iniciativas 
aqui descritas 
são concretas. 
Partiram das 
mentes de estudantes e cientistas da 
Universidade de Fortaleza e Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC). 
Anos de pesquisa são materializados 
em medicamentos genuinamente 
cearenses.

As cabras transgênicas são acom-
panhadas pelos pesquisadores Leo-
nardo Tondello, Kaio Tavares e Saul 
Gaudêncio, da Unifor. Eles extraem 
do leite dos animais um anticorpo 
chamado “anti-VEGF”, eficaz para 
reduzir o tamanho de tumores cance-
rígenos e inibir a multiplicação deles 
pelo organismo.

A partir do agente, é elaborado 
um biofármaco. Trata-se de um me-
dicamento que necessita de algum 
organismo vivo para ser feito. Ele já 
foi testado com sucesso em animais 
e aguarda parcerias para expansão 
do uso.

“No leite conseguimos alta con-
centração da substância. Temos um 
protocolo eficiente de purificação e 
identificamos que o perfil do anticor-
po no leite caprino é semelhante à 
imunoglobulina G humana, reduzindo 
chances de rejeição pelo organismo. 
Atestamos a efetividade do biofár-
maco em animais. O próximo passo 
é buscar conexão com parceiros que 
viabilizem o registro da droga e ela 
possa ser usada no tratamento oncoló-
gico”, explica Tondello, professor do 
curso de Medicina Veterinária e do-
cente do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Médica da Unifor.

Segundo o pesquisador, o biofár-
maco testado em camundongos com 
câncer de pulmão, é eficaz no trata-
mento de outros tipos de carcinoma 
que atacam mama, colo retal, rins e 

ovários. Iniciado em 2010, o projeto 
é desenvolvido em parceria com o 
Centro de Biotecnologia y Biomedi-
cina, da Universidade de Concepción 
(Chile). Outro aporte é da Fortgen 
Technologies, startup da Universidade 
de Fortaleza.

“Esse é um estudo bonito, porque 
mostra como a pesquisa científica pode 
ser decisiva, e que vale a pena investir 
nela. O biofármaco foi criado, cresceu e 

se desenvolveu 
dentro da pes-
quisa científi-
ca. No âmbito 
desses medica-
mentos, o Bra-
sil ainda segue 
t o t a l m e n t e 
d e p e n d e n t e 
de produtos 
e tecnologias 

estrangeiras , 
porque muitas 

vezes se investe na compra de um 
pacote tecnológico pronto, mas não se 
aprende a desenvolver. E é isto que es-
tamos fazendo aqui no Ceará”, destaca 
o professor.

Dores
Outra demanda dos laboratórios da 

Universidade de Fortaleza é encontrar 
substâncias analgésicas, seja de origem 
natural ou sintética, para tratamento da 
dor orofacial. Esta condição é expli-
cada pela professora do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Médicas 
e coordenadora do Grupo de Pesquisa 
de Farmacologia de Produtos Naturais 
e Sintéticos, Adriana Rolim.

“A dor orofacial é toda dor da 
cavidade oral ou da face associada a 
tecidos moles ou mineralizados. Pode 
ser causada por doenças ou distúrbios 
das estruturas regionais, disfunção do 
sistema nervoso ou referida a partir de 
origem distante da face. Os pacientes 
portadores de dor orofacial sofrem de-
vido ao desconforto de longa duração 
causado por ela”, pontua a cientista. Ela 
acrescenta que o tratamento dessa con-
dição é “difícil e controverso, porque a 
origem diversa da dor requer diferentes 
abordagens farmacológicas”.

Os medicamentos disponíveis atu-
almente, segundo Adriana, são “fre-
quentemente ineficazes, e os meca-
nismos nociceptivos (estimulação dos 
receptores de dor) subjacentes não são 
bem entendidos”. Com o intuito de 
encontrar alternativas para melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes, o 
grupo iniciou, há cerca de oito anos, a 
procura por outros fármacos e o teste de 
medicamentos que já estão no mercado 
para outro fim terapêutico.

Escrito por Redação, 

Pesquisadores criam medicamentos 
para câncer e outras doenças

Leite de cabras geneticamente modificadas possui anticorpo capaz de 
frear multiplicação de tumores cancerígenos

Foto: Ares Soares
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano 

Projetos 
Especiais

Poeta Dr. Albery Mariano
I
Meu desejo é continuar vivendo,
Este amor singelo e perfeito;
Nossa história, sempre vai cres-

cendo
Meu ego é ter o seu respeito.
II
Grande é o prazer do viver ardente,
Melhor que a glória, é o saber-razão;
Amor robusto, une o coração e a 

mente,
Seu perfume, exala o fogo da pai-

xão.
III
A união, é o fruto desse amor in-

tenso,
Confiar em si, é como bom presente;
Poetizar, é comprovar esse carinho 

imenso,
Tudo isso, é amor fiel, calmo e 

presente.
IV
Anuncio, com euforia o nosso ca-

samento,
União abençoada com plena afeição;
Este romance, faz me sentir, ciu-

mento,
O meu dizer, tem lógica e elo de 

paixão.
V
Proponho unir, essa amizade bela,
Junto a você, curto o amor cupido;
Salutar, é a vida de minha Cinderela,
Valeu a pena eu me casar consigo. 
VI
Seus olhos brilham, como a chama 

ardente,
Refletem os luzidios da sensuali-

dade;
Esplendoroso é Deus, grande e 

complacente;
O nosso amor flameja com matu-

ridade.
VII
Somos unidos de alma e pensa-

mento,
Com toda honra de esposa e Mãe,
De cuidados a cerco como um or-

namento,
Você é linda como a rainha-mãe.
VIII
Dou-lhe o amor, com muito mais 

lirismo,
Confirmo o meu estilo puro e po-

ético;
União segura de amor e altruísmo,
Benção Divina com o raiar profé-

tico. 
IX
Conquistei você, meu beija-flor 

presente,
Lembro-me bem, o nosso amor 

bom-senso;
Escrevendo poemas, sou grato e 

paciente, 
Seguro estou, poetizando o que sinto 

e penso.
X
Com você, sou dedicado e aberto,
Todos conhecem o nosso amor 

lendário;
Para si, sou bom, coerente e certo,
Sinto-me disposto, alegre e soli-

dário. 
XI
Sou preciso, amoroso e tenho o 

privilégio,
De semear os frutos desse porto-

-seguro;
Nosso amor nasceu na Igreja e no 

Colégio;
Em Brasília, traçamos o sucesso 

do futuro.
XII
Aprendi o segredo de me sentir 

contente,
Satisfeito fico de lhe agradar, em 

tudo.
Ao seu lado, me sinto forte e ex-

periente.
Cinquenta anos deste amor maduro.

Antônia Guimarães, Albery Mariano e Cleuza Mariano 
recebendo Lacerda Júnior e Carlos Euler 

em frente ao terreno doado

No ano de 2018, a Casa do Ceará recebeu 
em doação, do casal Mariano, um terreno 
localizado em Caldas Novas-GO, com área 
total de 1.487,50 m². No mês de outubro, uma 
equipe da entidade, composta pelos diretores 
José Sampaio de Lacerda Júnior, Carlos Euller 
Currlim Perpétuo e pela superintendente 
Antônia Guimarães, esteve em Caldas Novas-
GO para conhecer o terreno doado pelo 
Comendador Francisco Albery Mariano e sua 
esposa, Cleuza Luíza Mariano e fixar a placa 
de propriedade da Casa do Ceará. Como forma 
de agradecimento a diretoria da instituição 
realizou um café da manhã para o casal e fez a 
entrega de uma placa de agradecimento. homenagem da Casa do Ceará.

Exaltação a Goiás
I
Na Região Centro Oeste, Turismo 

no Pantanal JK o grande mestre da 
Capital Federal.

II
Goiás de solo rico e fértil, relevo, 

com terrenos planos; O cerrado e o 
céu de anil. Nos rios, lindas chalanas.

III
Grande pólo da Nação, da Agricul-

tura e Pecuária; Soja, Milho e Feijão, 
Escoam na malha viária.

IV
O caçador de Esmeraldas, no sub-

solo viu o tesouro; puros cristais em 
jazidas, Diamantes e muito Ouro.

V
Povo bom e hospedeiro, Goiânia 

agradável capital, Goiás é um grande 
celeiro, tem projeção nacional.

VI
Anhanguera, a rodovia que corta 

o planalto central, O patrimônio é 
Brasília, exuberante e monumental.

VII
Araguaia com várias cachoeiras, 

fauna, flora e pequizeiro, com en-
tradas e bandeiras, gigante é o país 
inteiro.

VIII
Cora Coralina querida, nascida 

neste lugar; Costume, folclore e vida, 
soube escrever e amar.

IX
Soa o toque do berrante, para a festa 

do peão, o leitão, sempre vibrante, o 
rodeio, sua atração.

X
Com clima árido e quente, em Cal-

das Novas fui morar, águas quentes, 
um presente, lá eu fui poetizar.

XI
Sou poeta e voz do povo, escrevo 

poemas de amor, conhecendo o Brasil, 
de novo, a Goiás dou mais valor. Casal Albery Mariano e Cleuza Mariano
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Leituras IX
Nos limites do presente, 
um presente sem limites

Regina Stella (*)
Na antiga casa, mesmo sem a lareira e sem a chaminé, en-

cantadoras e cheias de magia, como apareciam na “Folhinha”, 
mesmo sem a neve caindo e sem o trenó nos caminhos, tilintando 
os sinos, quando entrava em dezembro, se punha em alvoroço 
a criançada, com a proximidade do Natal e a expectativa da 
chegada de Papai Noel.

O festivo Nordeste, ensolarado, luminoso, provocava, contu-
do, no coração da menina, uma mágoa, um certo ressentimento, 
por não oferecer nunca aquela paisagem branca que via nos 
calendários, cobertos de alvos flocos, os pinheiros e atapetadas 
de neve as ruas e as estradas. Não era aquele, por certo, o cami-
nho que gostaria de trilhar o velhinho de longas barbas brancas, 
quando viesse na esperada noite.

Contudo ele viria, distribuindo presentes, por mais pesado 
fosse às costas, o saco de brinquedos, e por mais cansado esti-
vesse, depois de uma volta inteira, de casa em casa, correndo 
o mundo.

Diziam ser doce e compreensivo o Papai Noel, premiando 
as criancinhas, mas essa candura e bondade, ela não ousava 
confessar, provas verdadeiras nunca dera, pois tão rápido pas-
sava, e sempre tão atrasado na exaustiva tarefa, que nunca podia 
deixar, no sapatinho, aquilo que pedira e com tanta ansiedade 
esperara o ano inteiro.

No Santuário da avó, era ali, uma a uma as cartas eram postas, 
oito, letrinha miúda, tremula, numa folha de caderno, levando 
no garrancho o anseio, o sonho, o coração palpitando. Guardava 
aquele correio mágico, fascinante, o desejo mais secreto, que o 
Velhinho apanharia certo dia, de surpresa, e levaria nas asas do 
vento. Retornaria depois, na noite de festa, e quem sabe, podia 
até ser, que dessa vez trouxesse o presente sonhado, escrito com 
a mãozinha tremendo arfando de emoção o pequenino coração.

No longo corredor se enfileiravam, desde a véspera, os 
sapatinhos, aos pares, e distantes uns dos outros, para que não 
houvesse engano do Papai Noel. Afinal, cansado, e longa a 
caminhada, poderia trocar, e dar a um o presente de outro! Dali 
a cama, era o endereço certo, no desejo de encurtar a noite, mas 
tamanha era a ansiedade, que só muito tarde o sono vinha, e se 
entregavam todos ao cansaço da espera.

No dia seguinte, cedinho, toda vez, sempre o mesmo desen-
gano, o gosto amargo, a boca seca, da decepção que a menina 
não ousava contar. A bem da verdade, desisti de vez e nunca 
mais pedi.

Um dos manos, contudo, vizinho de idade, mais inteligente, 
com Papai Noel adotou uma tática diferente na arte de pedir, que 
só muito mais tarde me deu a conhecer. Assim uma carta que 
escreveu: “ Meu querido Papai Noel, eu quero neste Natal uma 
bicicleta. Mas se for muito difícil, eu fico contente se você me 
der um par de patins. Mas se for difícil eu fico contente com um 
patinete. Se você tiver cansado, eu fico contente com uma pipa. 
Se for difícil traga papel de seda, que eu mesmo faço a pipa, um 
beijo do amigo...”

Psiquiatra inteligente, brilhante, nem sabe a profunda lição 
que me deixou, ao contar a sua história linda. Agora que se foi, 
de vez, e dezembro vai entrando, com a expectativa do Natal, 
ofereço-lhe essas reminiscências doces. Juro que não irei nessas 
festas copiar a sua tática, na artimanha de escrever ao carismá-
tico velhinho. Ao contrário vou riscar de uma longa lista, tudo 
o que poderia dar à eterna ilusão de uma dádiva. E começar tal 
como ele:

“Meu querido Papai Noel. Eu não quero um carro nesse Na-
tal. Nem tampouco um apartamento. Também não quero aquela 
linda viagem. Nem aquela joia preciosa. Nem um cruzeiro pelas 
ilhas gregas. Não me traga a loto, nem a sena, nem a Lotofácil. 
Não quero absolutamente nada. Deixe-me com o que tenho. 
Basta-me a vida, para continuar, feliz, o meu caminho, com 
aqueles que elegi os mais queridos do mundo. Sua Regina Stella.”

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

Custeio da operação da transposição do 
São Francisco ainda é incerto

Apesar da comemorada chegada das águas do Rio São 
Francisco no Ceará, os custos de operação e manutenção 
da obra seguem como o grande impasse. O gasto com a 
energia elétrica para o bombeamento do recurso hídrico é o 
grande entrave, mesmo com o projeto já em pré-operação.

Em abril de 2018, a Controladoria-Geral da União 
(CGU) divulgava o resultado da avaliação do sistema de 
gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
(Pisf). Na época, o órgão do Governo Federal já apontava 
que o empreendimento 
não oferecia sustentabili-
dade financeira. O custo 
da energia elétrica usada 
no bombeamento da água 
poderia atingir R$ 800 mi-
lhões por ano, que seriam 
arcados pelos estados que 
receberão o recurso hídri-
co. Mesmo com a chegada 
da aguardada água do 
‘Velho Chico’, de lá para 
cá, houve pouco avanço 
em torno de como e quem 
bancará a operação e manutenção. 

As avaliações da CGU já apontavam que o extinto Mi-
nistério da Integração, responsável pelo projeto, priorizou 
a execução das obras e postergou a realização de um pla-
nejamento para operação, manutenção e sustentabilidade. 
O próprio Eixo Leste, já em pré-operação desde 2017, 
que leva águas para cidades da Paraíba e Pernambuco 
não havia definido o uso da arrecadação da cobrança na 
aplicação de sua operação e manutenção. Sem a fase co-
mercial formalizada, os custos foram arcados pela União, 
evitando assim o colapso hídrico da Região Metropolitana 
de Campina Grande (PB). 

O professor do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
-Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), Jerson Kelman, 
que foi presidente da Agência Nacional de Águas e Sa-
neamento Básico (ANA) durante a concepção do então 
projeto de Transposição do Rio São Francisco, em artigo 
publicado no último dia 16, aponta que o Governo Federal 
arcou integralmente com o investimento, como de fato 
aconteceu. Foi correto, desde que houvesse garantia de 
sustentabilidade do empreendimento. 

Hoje, o Pisf opera via Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em-
presa pública brasileira. No entanto, Kelman diz que este 
arranjo institucional não funcionará por conta do próprio 
enxugamento do orçamento da União. “Se tudo continuar 
como está, é quase certo que, em poucos anos, do Pisf só 
restarão ruínas”, aponta. 

O gasto maior é, sobretudo, a partir do bombeamento 
da água, feito por nove estações, somando os eixos Leste 
e Norte. O consumo calculado seria de 1 KWh por metro 
cúbico bombeado. A outorga da ANA, concedida em 2005, 
permite o bombeamento contínuo de 2 bilhões de litros 
por dia. Dessa época consta um termo de compromisso 
entre a União, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, no qual foi definido que a implantação do em-
preendimento seria responsabilidade do Governo Federal 
e os gastos de funcionamento pelos estados receptores. 

A primeira alternativa proposta por Kelman é a priva-
tização da Chesf em concessionária de usos múltiplos, 
incorporando o Pisf a seus ativos, tendo a responsabilidade 
de geri-lo, pois, a nova concessionária teria condições 
econômicas de administrá-lo a partir da venda de energia 

elétrica e de água bruta. Tudo isso, sob fiscalização da 
ANA e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

Outra saída apontada por Kelman é licitar a concessão 
do Pisf para uma operadora privada, que teria obrigação 
de induzir e organizar a demanda por água bruta. A energia 
elétrica teria origens da compra, autoprodução por meio de 
placas fotovoltaicas flutuantes instaladas nos reservatórios 
e outra pequena parcela concedida pela União. Já a última 
proposta seria o pagamento da água por quem dela fizesse 

uso, mesmo que isso não 
amortizasse e remunerasse 
o capital investido.

Outros valores 
Diferente do que apon-

tou a CGU em 2018, o 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), 
que assumiu o Pisf após a 
extinção do Ministério da 
Integração, estima que o 
custo de energia elétrica 
usado no bombeamento 
pode variar entre R$ 100 

milhões e R$ 300 milhões por ano. 
“O custo com energia elétrica para operação depende 

do volume de água a ser bombeado e do valor da compra 
de energia. Por sua vez, o volume a ser bombeado depende 
da demanda nas regiões receptoras, que também varia con-
forme a situação hidrológica da região”, diz o Ministério. 

De acordo com o MDR, a despesa de energia pode, 
ainda, sofrer alterações de acordo com o momento no qual 
a compra é realizada, como também com o planejamento 
de aquisição desta energia – em curto ou em longo prazo. 
“A compra a longo prazo poderá ser realizada após a for-
malização do contrato de prestação dos serviços de adução 
de água bruta com os estados, para início da operação 
comercial do Projeto”, completou. 

O MDR acrescentou que a União segue em fase final 
de negociação para organizar esta formalização, no âmbito 
da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia 
Geral da União. “É importante destacar, também, que há 
tratativas entre o MDR e o Ministério de Minas e Energia 
(MME) na definição de solução energética para o Projeto 
São Francisco”, completou sem detalhar como se dá esta 
negociação. 

Os custos de operação e manutenção do Projeto são 
definidos anualmente por Resolução da ANA. Para 2020, os 
valores são: tarifa de disponibilidade de R$ 0,236/m³, que 
são os custos fixos, independente de bombeamento, e tarifa 
de consumo de R$ 0,508/m³, que são os custos de energia. 

Divisão de gastos
A partir destes números, o geólogo e gestor de recursos 

hídricos, Yarley Brito, propõe que, no Ceará, as custas 
com o canal deveriam ser pagos por todos os usuários de 
energia elétrica do Estado, que, no total, segundo a Enel, 
soma 3.958.176. 

Esta tarifa, que seria chamada de “Seguro da Segurança 
Hídrica”, giraria em torno de R$ 1,50, garantindo um recur-
so de R$ 5.937.264, mensalmente. Esse valor corresponde 
anualmente a pouco mais de R$ 71 milhões. 

Com o custo anual entre R$ 100 milhões e R$ 300 
milhões, dividido pelos quatro estados receptores, este 
valor arrecadado seria suficiente para garantir a manu-
tenção física e segurança de canais e reservatórios. “A 
água, quando entra no Ceará, aí já seria gerenciada pela 
Cogerh e o valor cobrado será de acordo com o consu-
mido”, detalha Yarley. 

Hoje, o Pisf tem responsabilidade de operação pela Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)

Foto: Helene Santos
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Leituras XI
O Humor Negro e o Branco Humor

Cuidado com a jarra!
Se você for para o deserto e pegar 100 formigas pretas e 100 

formigas vermelhas grandes e colocá-las juntas em uma jarra, 
a princípio, nada acontecerá.

No entanto, se você sacudir violentamente a jarra e jogá-las 
de volta no chão, as formigas lutarão até que se matem umas 
às outras.

Acontece que as formigas pretas pensam que as formigas 
vermelhas são as inimigas e vice-versa, quando na realidade o 
verdadeiro inimigo é quem sacudiu o jarro.

Isso é exatamente o que está acontecendo na sociedade hoje:

Liberal vs Conservador
Negro vs Branco
Pró-Máscara vs Anti-Máscara
A verdadeira questão é quem está sacudindo a jarra e 

por quê
E por que é tão fácil manipular as formigas e colocar 

umas contra as outras

No Brasil, há 16 anos, existia somente o povo brasileiro, ou 
seja, um único povo, uma única Nação! 

Depois, durante os anos de governo do PT, a Esquerda 
construiu um Brasil dividido em...

- Brancos;
- Brancos “homofóbicos”;
- Brancos “machistas”;
- Brancos “fascistas”
- Brancos “misóginos”
- Negros;
- Negros e pobres;
- Negras;
- Negras e pobres;

Antes existiam somente os gays, mas depois vieram...
- LGB;
- LGBT;
- LGBTQ;
- LGBTQ+
- LGBTQiA;
- LGBTQiAP+
Que se resumem em lésbicas, gays, bi, trans, queer, interse-

xo, assexuais, arromântiques, agênero, pan, poli e muito mais...

Hoje um indivíduo pode ser e se considerar o que ele quiser 
ser, conforme o que é pregado segundo os ensinamentos de 
Esquerda.

- Dividiu os Índios; 
- Criou os Nordestinos e o “resto do Brasil”;
- Presidente e “Presidenta”;

Nesse período os conceitos foram se transformando...
- A sociedade deixou de ser vítima dos bandidos e os ban-

didos passaram a ser vítimas da sociedade;
- Filho deixou de ser parte da família e se tornou proprie-

dade do Estado;
- Professor deixou de ser mestre para ser saco de pancada;
- Bandido virou herói e polícia virou bandido;
- Ser corrupto virou orgulho e ser honesto virou piada;
- Entre tantas outras distorções dessa ESQUERDA DOEN-

TE, que só fez corromper a sociedade e o Brasil.

Se casualmente a Esquerda “fez” algo de bom certamente 
não foi com essa intenção! Mas sim com a intenção de iludir 
o povo para depois tirar proveito e se beneficiar de uma so-
ciedade iludida. 

Agora, tão somente pela misericórdia de Deus, o povo se vê 
com a oportunidade de corrigir seus erros e mudar seu futuro.

O inimigo continuará tentando destruir a família. 
*Basta sabermos em que lado queremos ficar. *

 

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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A Casa do Ceará recompôs o seu Conselho Fis-
cal, em 2020, após o falecimento de seu presidente 
e ex diretor de Administração e Finanças da Casa, 
Evandro Pedro Pinto. Entre as principais mudanças 
estão: Antônio Assunção (Iguatu) que era membro 
suplente passou a titular e foi guindado à presidência 
do Conselho e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara) 
aceitou convite e passou a integrar o Conselho como 
membro suplente.

Ainda em 2020, faleceu outro ex-presidente do 
Conselho Fiscal, José Carlos Carvalho.

O novo Conselho Fiscal da Casa do Ceará

São as seguintes as competências do Conselho Fiscal?
“Art. 37 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar e acompanhar a gestão econômica, 

financeira e contábil da Casa do Ceará em Brasília;
II - examinar as contas, balancetes, balanços, 

relatórios e documentos da Instituição, emitindo 
parecer que será encaminhado, anualmente, a As-
sembléia Geral;

III - emitir parecer prévio e justificado para 
alienação, operação ou aquisição de bens imóveis 
e direitos, para deliberação da Assembléia Geral;

IV - examinar o balancete mensal apresentado pela 
Diretoria Executiva, - V - elaborar atas circunstan-
ciadas das suas reuniões.

  Art. 38 - É vedado aos membros do Conselho 
Fiscal reter em seu poder, por mais de 30 (trinta) dias, 
documentos, livros, balancetes e balanços da Casa 
do Ceará, salvo quando houver motivo relevante, 
expressamente justificado-o.

 Art. 39 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordina-
riamente uma vez por mês e extraordinariamente, 
sempre que necessário.

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

bancário, participou da fundação da 
União dos Amigos do Lago Sul, do 
Centro Voluntário Candango para 

prestação de serviços voluntários, da 
Associação de Moradores da QI 23 no 
Lago Sul, exerceu o cargo de diretor de 

esporte cultura e lazer na Administração 
do Lago Sul.

Vice-presidente do Conselho 
Fiscal: José Alves de Melo 

(Iguatu-CE), bacharel em Ciências 
Econômicas pela UFC, depois 

formado em Ciências Contábeis 
pelo CEUB, foi economista da 

FUNAI, Tendo sido diretor geral 
de Departamento.

Membro Efetivo: José Colombo de Sousa Filho (Fortaleza-
-CE) Formado em Administração de Empresas e Economia 
pela AEUDF. Realizou viagens de estudo e trabalho para 

Costa Rica, Argentina, Portugal, Espanha e França. É 
também jornalista e trabalhou como repórter do “Diário da 
Noite” no Rio de Janeiro. Em Brasília, no jornal “Correio 

Brasiliense”, secretário da revista “Paisagem Nova” e 
Editor da “Encontro” na UNB. Já foi Bancário, Diretor 
de Patrimônio do Clube dos Previdenciários de Brasília, 

Presidente do Diretório Acadêmico do Instituto de Ciência 
Sociais da UNB, membro de diretoria de entidades e atual-

mente como professor da AEUDF desde 1974, é responsável 
pela cadeira de História Econômica Geral.

Membro Suplente: Antenor Fernandes 
Bezerra (Crateús-CE) graduado em, 

teologia, foi presidente do Rotary Club 
de Ceilândia, onde implantou o método 

de alfabetização com a Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. Fundou o 
diretório do MDB na Ceilândia, atuou na 
indicação do primeiro administrador da 
Ceilândia defendendo que fosse morador 

da cidade. Foi assessor da casa civil e 
gerente de segurança alimentar e nutri-

cional dos Banco de Alimentos.

Membro Suplente: Cleuza Luíza Mariano 
(Patos de Minas) Acadêmica da Academia de 
Letras e Artes de Caldas Novas, especializada 

em educação pré-escolas e alfabetização, 
como educadora recebeu convites para ocupar 
o cargo diretora da escola Classe do Distrito 
Federal, coordenadora pedagógica, supervi-

sora de ensino, é benfeitora da Casa do Ceará 
juntamente com seu esposo Albery Mariano.

 Membro Suplente: Sebastião Gur-
gel Holanda, nascido em Acopira-
-CE, formado em Administração 
de Empresas pela Universidade 
Católica de Brasília, residente 
na Capital Federal desde 1972, 

casado com Sônia Gurgel.


