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Antônia Guimarães
e Antônia Gomes

Padre Talmaturgo,
Lacerda Júnior, João
Rodrigues e Pedro Soares

GDF dá certificado de Educação
à Casa do Ceará

Lydia Almeida
e Maria Djanira

Confraternização dos dirigentes
da Casa do Ceará e convidados

No dia 14.12 a diretoria da Casa do Ceará encontrou-se para
um almoço de confraternização, marcando a despedida de 2021.
O encontro ocorreu no restaurante Clube das Nações por volta de
meio-dia. Participaram da celebração o Presidente da Casa José
Sampaio, o 1° Vice-Presidente Estênio Campelo, o Diretor Administrativo-Financeiro Vicente Magalhães, o Diretor Jurídico João
Rodrigues, o Diretor de Obras Carlos Euler, o Diretor de Educação
e Cultura Edmilson Caminha, a Diretora de Promoção Social Maria
Djanira, a Superintendente Antônia Guimarães e Guilherme Campelo, filho de Estênio Campelo. A comemoração foi acompanhada de
conversas e vinhos e patrocinada pelo 1° Vice-Presidente Estênio
Campelo. Ao final do evento, José Sampaio e Estênio Campelo
agradeceram e parabenizaram todos os dirigentes pelo empenho e
dedicação à Casa do Ceará.

Tereza Aguilar, Edna dos Santos
e Wirgna Tanaka

Antônia Guimarães
e Antônia Gomes

Sônia D´Agostini
e Zilma Lavorato

Eloísa Marques, Silvia Lúcia
e George Luiz

A saga dos jangadeiros (Cearenses) que conquistaram Orson Welles com a
viagem de jangada de Fortaleza ao Rio de Janeiro. Leia mais na pág. 14 e 15

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Espaço Lúciano Barreira
Como é complexa a língua portuguesa,
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Ainda foi um ano muito difícil para todos
os brasileiros e cearenses, em função da pandemia. Depois de muita luta, CPI, gestão dramática no SUS e negacionismo, a vacinação foi
acolhida com entusiasmo pelo bravo o brasileiro.
Diferentemente de outros povos ditos civilizados os brasileiros aderiram em massa à vacina,
apesar das ações e manifestações em contrário
do Presidente da República,
Os resultados logo se fizeram sentir e
lentamente o país foi se reencontrando nas
pequenas cidades e nos grandes centros.
Os efeitos da pandemia foram perversos.
O país ficou mais pobre: o desemprego
passa dos 14 milhões, a renda caiu,o real
se derreteu, a inflação disparou, o dólar e
o euro idem, a gasolina e o gás produziram
transtornos, a roubalheira dos políticos
aumentou, acabaram com a Lava jato e a
corrupção voltou, onde não tinha crise se
criou, na Amazônia, entre os povos indígenas e
quilombolas, ENEM. A pobreza invadiu as ruas
das grandes cidades, com gente faminta. Os programas sociais minoraram os agravos, as o balanço
é altamente negativo,
Esperamos que 2022 traga novas esperanças
para todos os brasileiros e especialmente para nós
cearenses, de dentro do Estado e fora dele, como
nós aqui na Casa do Ceará.
Que São José continue velando por nós que
queremos mais paz, mais trabalho, melhores
condições de vida com progresso e bem estar
para todos nós.
Inácio de Almeida (Baturité), diretor responsável
Expediente

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza)
e Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Conselho Consultivo: Gestão de 2019/2023:
José Jézer de Oliveira (Crato), Geraldo Aguiar de Vasconcelos (Tianguá), Fernando César Mesquita (Fortaleza), João Vicente Feijão (Fortaleza), Osmar Alves de Melo
(Iguatu), Vicente Landim de Macedo (Aurora), Francisco Alberi Mariano (Santana do
Acaraú), Antônio Carlos Aguiar (Sobral), José Adirson de Vasconcelos (Santana de
Acaraú), Élson Cascão (Araguari - MG), José Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Diretoria
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João Estênio Campelo Bezerra (Crateús-CE), 2º Vice-Presidente: Antônio Florêncio
da Silva (Fortaleza), Diretor de Planejamento e Orçamento: José Aldemir Holanda
(Baixio-CE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Saúde: Francisco Machado da Silva (Pedra Branca-CE), Diretor de Educação e
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Social: João Bosco Serra e Gurgel (Acopiara-CE), Diretora de Promoção Social: Maria
Djanira Gonçalves (Aurora-CE), Diretor Jurídico: João Rodrigues Neto (Independência-CE),Diretor Administrativo Financeiro: Vicente Nunes Magalhães (Aurora-CE).
Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Assunção Oliveira (Iguatu-CE), Membros Efetivos: José Alves de Melo (Iguatu-CE) e José Colombo de Sousa Filho
(Fortaleza-CE), Membros Suplentes: Antenor Fernandes Bezerra (Crateús-CE),
Cleuza Luiza Mariano (Patos de Minas) e Sebastião Gurgel Holanda (Acopiara-CE).
Jornal da Casa do Ceará
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Frota Neto (Ipueiras) Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza),
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides (Juazeiro do Norte),
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(Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), Narcélio Lima Verde (Fortaleza),
Paulo Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama),
Roberto Aurélio Lustosa da Costa (Sobral).
Diretor
Inácio de Almeida (Baturité)
Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
serraegurgel@gmail.com / zewilsonibiapina@gmail.com
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Um poeta escreveu:
“Entre doidos e doídos, prefiro não acentuar”.
Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução.
Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê.
Assim como, obviamente, prefiro o coco ao cocô.
No entanto, nem sempre a ausência do acento é
favorável...
Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais
afetado quando alguém pensa que o acento é mera
decoração.
E há outros casos, claro!
Eu não me medico, eu vou ao médico.
Quem baba não é a babá.
Você precisa ir à secretaria para falar com a
secretária.
Será que a romã é de Roma?
Seus pais vêm do mesmo país?
A diferença na palavra é um acento; assento não
tem acento.
Assento é embaixo, acento é em cima.
Embaixo é junto e em cima separado.
Seria maio o mês mais apropriado para colocar
um maiô?
Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá?
O que tem a pele do Pelé?
O que há em comum entre o camelo e o camelô?

O que será que a fábrica fabrica?
E tudo que se musica vira música?
Será melhor lidar com as adversidades da conjunção
”mas” ou com as más pessoas?
Será que tudo que eu valido se torna válido?
E entre o amem e o amém, que tal os dois?
Na sexta comprei uma cesta logo após a sesta.
É a primeira vez que tu não o vês.
Vão tachar de ladrão se taxar muito alto a taxa da
tacha.
Asso um cervo na panela de aço que será servido
pelo servo.
Por tanto nevoeiro, portanto, a cerração impediu a
serração.
Para começar o concerto tiveram que fazer um
conserto.
Ao empossar, permitiu-se à esposa empoçar o
palanque de lágrimas.
Uma mulher vivida é sempre mais vívida, profetiza
a profetisa.
Calça, você bota; bota, você calça.
Oxítona é proparoxítona.
Na dúvida, com um pouquinho de contexto, garanto
que o público entenda aquilo que publico.
E paro por aqui, pois esta lista já está longa.
Realmente, português não é para amador

Conversando com o Leitor
# Audiência Facebook 28 outubro/24 novembro
2021
Ações na página		
20
Visualizações da página
359
Alcance			804
Envolvimentos		 82
Vídeos			71
Curtidas			35
# Caro Mestre e Amigo
Wilson Ibiapina
A Paz em Cristo
Acabei de receber a edição 343 do jornal Ceará em
Brasília. Quero apenas ajudar os amigos que editam
o jornal. O conteúdo do jornal está muito bom entretanto, a leitura é muito difícil, pois o corpo das letras
é pequeno. Por exemplo, no Expediente do jornal, a
gente tem que colocar um óculos com lentes potentes.
Na página 9 onde tem o artigo do Confrade JB Serra,
que fala sobre o Antônio Conselheiro, fiz a leitura com
bastante dificuldade. Oriente o colega que faz diagramação do jornal para aumentar os corpos das letras.
Por outro lado, gostei de tudo que foi editado. Abrace
todos mim em especial, o amigo José Jézer de Oliveira,
um homem do bem e por quem eu tenho muito respeito
e admiração. Seguem os meus telefones. Abraços do
Luiz Solano 984007399 e 34436259 (residência).
# Recebemos o Binoculo 240 com artigos de Dias

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

da Silva, Batista de Lima, Clauder Arcanjo,
# Cosme Custódio, Francilda Costa, Jacob, Fortes,
professor Raimundo Holanda, Januário Bezerra e
poesias de Eduardo Fontes, Horácio Didimo, Joaquim
Leão, Francisco Carvalho, Maria do Socorro Macedo
Pinto, José Mavignier. Nossas homenagens ao Dias da
Silva que embala um sonho e transforma em realidade
com 20 anos de sua publicação vitoriosa na cultura
cearense.
# Chegamos 465.832 acessos no nosso Portal www.
casadoceara.org.br. Um marco da grandeza da nossa
instituição referência para os cearenses do Ceará, de
Brasília, do Entorno e que estão espalhados mundo
afora.
# Nos dias uteis, disparamos para o universo dos
cearenses a principal notícia para que estejamos bem
informados sobre os acontecimentos.
# Informamos que na edição de janeiro de 2022
daremos detalhes sobre o fim da cooperação da Casa
com um grupo privado de Brasília que pretendeu
implantar uma Academia no Projeto Fausto Nilo mas
que usou de má fé e deformou o Projeto, sem que a
Casa tivesse sido informada.
# Os nossos sites subsidiários, Brasília50anosdeceara.com.br e 50anosdacasadoceara.com.br continuam
suas trajetórias, narrando a história de nossa instituição
e dos cearenses que contribuíram para a consolidação
de Brasília.

Ceará em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

Aniversariantes de novembro
Em 27.09 a Casa do Ceará realizou um evento em homenagem
aos residentes e colaboradores da
Instituição que fizeram aniversário em novembro. É tradição da
entidade comemorar em um único
dia os aniversariantes do mês e
nesse sábado foi dia de celebrar
o aniversário dos moradores da
ILPI Orlando do Prado, Matsuco Hashimoto, Lydia Almeida,
Francisco Luciano e da assistente social Ivete Simonette.
Marcaram presença no evento a superintendente Antônia
Guimarães, a Enfermeira Jackeline Aragão, a funcionária Eloísa Marques, a filha de Orlando do Prado, Carla
Prado e os netos Clara Prado e João Vitor. Foi servido
torta de morango, salgadinhos, sucos e refrigerantes,
acompanhado de música e seguindo todos os protocolos
de segurança sanitária.
Estênio como General Heleno
Escritores cearenses foram finalistas do Prêmio
Jabuti 2021; Ciro Gomes entre os indicados.
Celma Prata e Diego Vinhas concorrem nas categorias Conto e Poesia, respectivamente; por sua vez,
o ex-governador do Ceará, natural de São Paulo,
disputa com projeto na categoria Ciências Sociais
Fernanda Montenegro
Nada tira o brilho de Fernanda Montenegro, mas a
Academia deveria se lembrar que ha uma grande escritora cearense para chegar a Academia, Ana Miranda.
Há tempos que o Ceará não emplaca um cearense
na Academia,
Há outras três vagas na ABL.
O jornalista Ruy Castro é candidato a uma delas.
Academia de ganhar o grande Premio e 2021 da ABL.
Por sua vez, aria Maria Betânia foi eleita para a
Academia Bahiana de Letras.

HapVida
Hapvida anunciou que sua subsidiária Ultra Som
Serviços Médicos fechou contrato de compra de pelo
menos 73% do Hospital Octaviano Neves, localizado
em Belo Horizonte (MG). A operação pode chegar a
100% do capital da empresa, com valor de R$ 134
milhões, que inclui o imóvel do hospital e o estacionamento e a clínica anexos à unidade.
Antes. Hapvida fez uma nova proposta, no valor de
R$ 650 milhões, para aquisição de 100% do Grupo HB
Saúde, sediado em São José do Rio Preto (SP), também cobiçado pela Sul América, que ofereceu R$ 485
milhões pela compra. A nova proposta da operadora
cearense foi comunicada aos investidores
Tá difícil convencer Ciro
O PDT está numa sinuca de bico, Está difícil
convencer Ciro Goes que não terá chance de vencer
a batalha pelo Planalto.

Ceará em Brasília

Embaixador da União Europeia no Ceará
O embaixador da
União Europeia (UE) no
Brasil, Ignácio Ybañez
Rúbio, no Palácio da
Abolição, em Fortaleza.
Fez sua primeira visita
ao Ceará, Na oportunidade, foi assinado, com a
União Europeia e o banco KFW, o acordo para doação
de € 7 milhões (R$ 44,2 milhões) do Fundo de Investimentos para América Latina (Laif) da União Europeia.
O recurso será aplicado para consolidar o modelo de
gestão do Sisar. Criado em 1996, o Sisar leva água
tratada e de qualidade às comunidades rurais, beneficiando mais de 750 mil cearenses. Importante parceiro
do Estado do Ceará, o banco alemão KfW atuará como
agente financeiro.

Bienal em 2022
Os apaixonados por literatura não tiveram a Bienal
do Livro do Ceará neste ano. Por conta da pandemia
do coronavírus, a Secretaria da Cultura do Ceará
(Secult) adiou o evento para 2022. O órgão emitiu um
comunicado sobre a mudança de data
G5 abaixo do esperado
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
arrecadou R$ 47,2 bilhões no leilão do 5G, maior
oferta de espectro da história da agência, que selecionou operadoras de serviços de conectividade
utilizando a quinta geração da telefonia móvel/
O valor ficou abaixo dos R$ 50 bilhões previsto
inicialmente pelo governo, pois nem todos os lotes
foram arrematados, segundo a Anatel, após o encerramento da análise das propostas.
A licitação teve ágio de R$ 4,79 bilhões e informou que os lotes ainda não arrecadados poderão
ser novamente colocados à venda. Segundo ele, em
breve a Anatel poderá realizar outro leilão e “vai
ultrapassar em muito os R$ 50 bilhões que estavam
previstos porque ainda deve ter entre R$ 7 bilhões
e R$ 8 bilhões que serão comercializados”.
A presença histórica da Brisanet
A provedora cearense Brisanet arrematou dois lotes
regionais da faixa de frequência de 3,5 GHz, a mais
concorrida do 5G no Brasil e, com isso, vai levar internet
de quinta geração para o Nordeste e municípios com
menos de 30 mil habitantes do Centro-Oeste.
O lote C4 da faixa de 3,5 GHz cobre toda a região
Nordeste. A empresa pagou R$ 1,2 bilhão, quando o
preço mais baixo exigido era de R$ 9 milhões. Isso
representa 13.741,71% a mais do valor mínimo pedido
no edital.
Em seguida, a Brisanet conquistou o lote C5, que
cobre a região Centro-Oeste, exceto os setores 22 e
25 do PGO. O valor pago foi de R$ 105 milhões, para
um valor mínimo de R$ 2,5 milhões, ou seja, um ágio
de 4.054%.

A morte que levou Melquiades
O naturalista e cientista
cearense Melquíades Pinto
Paiva, nascido em Lavras
da Mangabeira, em 1930,
morreu em Fortaleza, em
16.11, aos 91 anos.
Natural de Lavras da
Mangabeira, no interior do
Estado, Melquíades foi um
dos idealizadores e fundadores da Estação de Biologia Marinha, hoje Labomar, da qual foi seu primeiro
diretor em 1961.
Engenheiro Agrônomo pela então denominada Escola de Agronomia do Ceará (1952), posteriormente
incorporada à UFC, Melquíades era doutor em Ciências pelo Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo.
Ele foi o primeiro chefe do Departamento de Engenharia de Pesca (1973 - 1976) da Universidade
Federal do Ceará, tendo contribuído para a implantação do curso.
Como representante oficial do Brasil, paticipou de
20 missões diplomáticas junto à Comissão Internacional para Conservação dos Atuns do Atlântico e à
III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar. Era membro de 23 sociedades científico-culturais.
Lei de Chico de Brito
O nosso querido cearense Francisco José (de
Brito) foi obrigado a deixar a Globo, com 77 anos,
depois de 47 anos inicialmente na Globo Nordeste
e depois na Globo Brasil, com brilhante e catiante
passagem pelo Globo Repórter e Fantástico, em
grandes reportagens. Fpi jogado ao mar como
tantos outros. Seu vizinho de dia foi Renato Machado Francisco José nasceu no Crato e estudou
no Seminário São José, tornando se adsumista,
participante do grupo dos que por ali passaram.
Vai curtir a vida. Na próxima edição faremos
uma homenagem especial ao Francisco José com
texto de Wilson Ibiapina que também foi cuspido
da Globo.

Carnaval no Ceará? Tem não.
O governo do ceará anuncia que dará recursos
públicos para o carnaval de 2021.
É besteira o Ceará querer disputar turistas no carnaval junto com Pernambuco e a Bahia,
O Ceará poderia virar o fio e convocar os turistas
para descansar no carnaval nos resortes e dos espaços
turísticos que o Ceará oferece com um novo marketing de turismo que incluiria diversão, alimentação,
praticas divertidas, etc.
É mais fácil enfrentar o carnaval.
O rei nomo de Fortaleza já foi flagrado comprando
pão numa daria numa terceira feira gorda.

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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Padre Talmaturgo, coral de idosos da Casa do Ceará e coordenadora do coral, Eloisa Marques.

No dia 17.12 a Casa do Ceará realizou um almoço de confraternização
para os idosos residentes na ILPI
Crysanto Moreira da Rocha da Casa
do Ceará. O evento contou com a participação dos familiares dos idosos, da
equipe de colaboradores da pousada
e convidados, entre eles Francisca
Nobre - Presidente e líder espiritual
responsável pela Ordem dos Filhos da
Luz 72, Irmãos em Cristo, juntamente
com seu esposo Pedro Soares e do
Padre Talmaturgo, da Igreja Católica
Apostólica Medalha Milagrosa. Dona
Francisca realizou uma campanha de
arrecadação de recursos financeiros e
doou parte para a Casa do Ceará para
colaborar com o almoço de Natal
dos idosos. Marcaram Presença no
evento, também, o Presidente da Casa
Lacerda Júnior acompanhado de sua
esposa Andreia Caruzo, o Diretor
Administrativo-Financeiro Vicente
Magalhães, o Diretor Jurídico João

Rodrigues acompanhado de sua
esposa Marili Rodrigues, a Diretora
de Promoção Social Maria Djanira, a
Superintendente Antônia Guimarães
e a Assistente Social Ivete Simonette.
A confraternização contou com apresentação de dança flamenca, coordenada por Rafael Cortez e do Coral
formado pelos idosos da Pousada sob
coordenação da colaboradora Eloisa
Marques. Foi servido chester, peru,
pernil e sobremesas ao som dos músicos Georgio Luiz e Silvia Lúcia. Ao
final do evento, os idosos receberam
presente de suas madrinhas.
Madrinhas dos idosos: Andreia Carusa, Maria Djanira, Marili Rodrgues,
Sonia D´Agostini, Rosa Helena, Cleuza
Mariano, Elisabete Ferreira, Antônia
Rita, Alvanira Sousa, Eloisa Marques,
Edna dos Santos, Emilia Lima, Vera
Manzolillo Vania Alves, Daniana
Siqueira, Lindinalva Maria, Dória
Sautchuk e o padrinho Luiz Gonçalves.
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Marcas clássicas,
desconto incrível.
USE O QRCODE ACESSE O CATÁLOGO
E VEJA OS PRODUTOS COM DESCONTO.
Aproveite a ENTREGA RÁPIDA
em até 6h* na sua casa

S I A T R E C H O 1 • 4 0 4 N O RT E • 5 1 2 S U L
Ivete Simonette, Antônia Guimarães, Vicente Magalhães,
Maria Djanira, Lacerda Júnior e Andreia Caruzo
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Almoço de confraternização da
Pousada de idosos Crysanto Moreira
da Casa do Ceará
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M. Dias Branco trata 100% dos resíduos
do processo de forma sustentável

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

Com a ação, unidade Jaboatão
dos Guararapes evitou de dispor
mais 550 toneladas de resíduos em
aterro em 2021
Antes mesmo da seleção para
o Índice de Carbono Eficiente
da B3 (ICO2 B3) e de integrar a
carteira do ISE como empresa que
atende a requisitos relacionados à
sustentabilidade corporativa, a M.
Dias Branco já havia iniciado seu
projeto de aterro zero. Hoje, a unidade de Jaboatão dos Guararapes,
em Pernambuco, opera com 100%
dos resíduos destinados de forma
sustentável. O projeto foi iniciado
em 2014, atingindo a meta de zero
aterro em dezembro de 2016. Em
2021, a unidade Jaboatão já evitou
de dispor mais de 550ton de resíduos
em aterro.
Benefícios
O Aterro Zero apresenta benefícios nos aspectos ambiental e
econômico. Requer um período de
desenvolvimento de reutilizações e/
ou novas destinações, favorecendo o
enobrecimento dos resíduos gerados
e, consequentemente, tornando-se
viável. “Quanto ao aspecto ambiental, além das destinações mais
nobres e aumento sensível do ciclo
de vida dos produtos, o aterro zero
apresenta relação direta na redução
das emissões de gases de efeito
estufa, diminuindo o impacto negativo nas mudanças climáticas”,
explica Daniella Pessoa, gerente de
sustentabilidade ambiental da M.
Dias Branco.
Processo de tratamento
Os resíduos sólidos são gerados
em todas as etapas do processo de
produção. Desta forma, seguem para
uma triagem e, posteriormente, para
seus destinos finais: coprocessa-

mento, compostagem, reciclagem
ou rerrefino. Para a definição dos
tratamentos, a M. Dias Branco
obedece aos critérios de classificação, considerando as práticas mais
adequadas em termos ambientais e
de sustentabilidade, atendendo às
legislações aplicáveis.
“Ao destinar os resíduos para
tratamentos diferentes do aterramento, fomentamos a implantação
de uma economia circular forte,
além de estarmos contribuindo
para a redução da extração de matérias-primas diversas e redução das
emissões de gases de efeito estufa”,
afirma Aricelma Ribeiro, gerente de
meio ambiente da M. Dias Branco.
A executiva ainda ressalta a
importância da drenagem e tratamento do chorume formado,
que pode causar a contaminação
do solo e dos recursos hídricos,
além do aparecimento de vetores
de doenças (moscas, roedores e
outros). “O composto formado
pela decomposição de materiais
orgânicos, denominado chorume, é
inerente ao processo de aterramento
de resíduos. Porém, é altamente
poluente e não pode ser disposto
diretamente no meio ambiente. A
iniciativa “Aterro Zero” contribui
diretamente para essa questão”,
complementa.
Além de Jaboatão dos Guararapes, outras duas unidades industriais
da M. Dias Branco estão próximas
de alcançar a marca de 100% de
tratamento de resíduos: Gorduras e
Margarinas Especiais – GME e São
Caetano do Sul – SCS, ambas com
atual índice de reciclagem de 98,2%.
A Companhia está desenvolvendo
plano para implementar o projeto
nas demais fábricas.
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Leituras I

No Ceará, a pantera se aviadou...

Edmílson Caminha (*)
Importantes na literatura, os bons títulos o são, mais ainda,
no cinema, em especial quando traduzidos com criatividade e
talento, por duas ou três palavras que não têm, muitas vezes,
nenhuma relação com o original. Tome-se, por exemplo, um
filme norte-americano, de 1956, em que se conta a história do
rancheiro texano Bick, de sua deslumbrante mulher, Leslie, e
do peão Jett, que verá, na propriedade que herdou, surgir petróleo como água da nascente. Chama-se “Giant”, em inglês,
traduzido literalmente em Portugal: “O Gigante”. No Brasil,
chegou às telas como “Assim caminha a humanidade”, título
tão bom que se tornou frase feita, de quem filosofa sobre o
destino inexorável a que nos condenamos...
“The seven year itch” é “a coceira dos sete anos”, inquietação com que muitos maridos pensam em aventuras extraconjugais, no sétimo ano do casamento (ou de sete em sete anos,
como acreditam alguns homens e, também, mulheres...) O
filme, com Marilyn Monroe no papel da deslumbrante loura
que provoca o vizinho carente, recebeu do nosso tradutor o
título de “O pecado mora ao lado”, um dos melhores que já se
deram no Brasil, pela insinuante malícia com que nos estimula
a imaginação.
O faroeste “Shane” (nome do personagem de Alan Ladd)
passou a ser, para nós, “Os brutos também amam”, que inspirou
até canção da dupla sertaneja Matogrosso & Mathias. “On the
waterfront” (“No cais”), que deu, em 1954, o Oscar de melhor
ator a Marlon Brando, virou “Sindicato de ladrões”, belo título,
que nunca perdeu a atualidade por aqui... “The Godfather” (“O
Padrinho”, em Portugal) foi promovido, pelos brasileiros, a
“O Poderoso Chefão”, o que deu mais autoridade e poder aos
contraventores da Máfia, na trilogia de Francis Ford Coppola.
A par desses bons exemplos, há outros, desastrosos, na tradução cinematográfica brasileira. “Persona”, o clássico de Ingmar
Bergman, com Liv Ulmann e Bibi Andersson, rebaixou-se por
aqui a “Quando duas mulheres pecam”, como se estivesse mais
para o pornô do que para o drama existencial. Justiça se faça
ao conhecimento histórico dos portugueses, que o traduziram
como “A máscara”, sabedores de que, usada no teatro antigo
para a caracterização das personagens, era por meio de uma
abertura correspondente à boca que se transmitia o som da voz
(daí “per sonare”, “persona”).
Na tradução de legendas, a coisa piora. Em “A cor do
dinheiro”, um empregado ouve: “You’re fired!” (“Você está
demitido!”), ou, segundo o tradutor brasileiro, “Você está
pegando fogo!” Na comédia “Vivendo e aprendendo”, a pergunta que uma criança faz à professora, “Will I be a dancer?”,
transformou-se nas telas brasileiras em “Will, eu vou ser uma
dançarina?”, como se o auxiliar do futuro simples fosse um dos
apelidos de William... No filme “Noiva em fuga”, o nubente
pede a mão da futura mulher e propõe um brinde: “Let’s make
a toast!”, compreendido, pelo autor das legendas, como “Vamos
fazer uma torrada!” Em “Do que as mulheres gostam”, um
torcedor de basquete decide “secar” o jogador que cobrará uma
falta: começa a dizer “miss! miss! miss!” (“erra! erra! erra!”), e
não “moça! moça! moça!”, como se leu nos cinemas do Brasil.
Se é pra rir, nada supera a adaptação de alguns títulos à
molecagem do humor cearense: “A noviça rebelde” (“A beata encrenqueira”), “O pecado mora ao lado” (“No oitão do
cabaré”), “Os brutos também amam” (“Os vaqueiro baitola”),
“A paixão de Cristo” (“Cristo apaixonado”), “A volta ao
mundo em 80 dias” (“Quase três meses fora de casa”), “Uma
linda mulher” (“Uma cabocla aprumada”), “Rede de intrigas”
(“Balaio de fuxico”), “Mamãe faz cem anos” (“Mãinha num
morre mais”), “A pantera cor-de-rosa” (“A onça viada”)... E,
para mim, a melhor de todas: “Assim caminha a humanidade”
(“Pra onde vai essa ruma de gente?
(*) Edmilson Caminha (Fortaleza), jornalista, escritor,
membro das Academias de Letras de Brasília, diretor da Associação Nacional de Escritores
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Sérvulo Esmeraldo, artista expulso, em 1947,
de colégio em Crato por estar com livro de Jorge Amado
Sérvulo esmeraldo
Um reencontro com o
torrão.
Exposição de Sérvulo
Esmeraldo homenageia
o Crato 65 anos após a
primeira mostra do artista
na terra natal
Diário do Nordeste

jada pra cumprir isso. Estamos expondo 59 obras,
na Urca e na Encosta do
Seminário. Próximo ao
Seminário São José, onde
ele estudou, há duas esculturas monumentais na
rua. Na Urca, há uma sala
e outras dez obras a céu
aberto, no jardim - bem
de acordo com o pensamento dele (Sérvulo) de
arte pública”, explica
Dodora Guimarães.

A mostra inclui 59
obras do artista, entre relevos, pinturas, desenhos
e esculturas. Elas ficarão
expostas na Urca e na
Encosta do Seminário
Era 1951 quando o artista cearense Sérvulo Esmeraldo adentrou as dependências da então Faculdade
de Filosofia, no Crato, para apresentar ao público sua
primeira mostra individual. Sessenta e cinco anos depois, ele retorna ao mesmo lugar - hoje Universidade
Regional do Cariri (Urca) - para apresentar o que
chama de “exposição dos sonhos”, um projeto sobre
o qual tem falado durante boa parte de sua carreira.

Dentre as peças da mostra, está uma série de desenhos livres e intuitivos produzidos recentemente
(entre 2015 e 2016) em homenagem ao Crato, intitulada “Suite Araripe”. A mostra também inclui relevos,
esculturas e gravuras. “Como curadora, eu quis fazer
a exposição dos sonhos dele, algo que correspondesse
não só à qualidade da obra, mas também aos sentimentos dele pelas obras. Este é um presente para o
Crato”, diz Dodora.

A mostra “Sérvulo Esmeraldo: A Linha, A Luz, O
Crato”, cuja abertura acontece amanhã (10), é composta por 59 obras do artista - entre pinturas, desenhos
e esculturas -, mas passa longe de uma retrospectiva.
A escolha das peças leva em consideração aspectos
como o afeto do artista por determinadas obras. Além
disso, a mostra inclui peças inéditas.

Apesar das referências e mesmo da relação afetiva
com a cidade, Sérvulo Esmeraldo só expôs no Crato
três vezes. “A primeira vez foi em 1951. Em 2001,
ele fez uma pequena exposição. E agora temos esta
mostra, que é rica de significados, tanto que estamos
recebendo amigos artistas de diferentes lugares do
Brasil”, recorda a esposa.

É fato que Sérvulo nunca deixou que sua cidade
natal escapasse de dentro de si. A relação dele com o
Crato é tão intensa que não há dia que termine sem
uma mínima referência dele ao lugar onde nasceu.
Aos 87 anos, o artista ainda arrisca uma sugestão à
esposa Dodora Guimarães (que assina a curadoria da
exposição): “Vamos morar no Crato?”. “Agora já é
tarde”, ela responde, consciente da relação intensa
entre o marido e a cidade. “A relação dele com o Crato
é de muito amor. A região foi uma grande escola pra
ele”, diz Dodora.

Sérvulo Esmeraldo deixou o Crato em 1947, aos 18
anos, após ser expulso do colégio porque lia um livro
do escritor Jorge Amado. “O perigoso comunista!”,
ri Dodora. E emenda: “Naquela época, a lei dizia que
aluno expulso de escola pública tinha que passar cinco
anos sem frequentar. A avó dele mandou telegrama
e recebeu resposta do (então) ministro da educação,
Gustavo Capanema, e ele garantiu a matrícula do
Sérvulo no Liceu, em Fortaleza”.

Referências
O Crato é um dos pilares do trabalho artístico de
Sérvulo Esmeraldo - seja na inspiração ou nas inúmeras referências para que desenvolvesse desenhos,
pinturas e esculturas. “Ele costuma dizer que tudo
começou no Crato: com seus inventos, a xilogravura
que conheceu nas feiras, as esculturas aprendidas pelos
esvotos”, conta Dodora.
E é justamente por isso que hoje Sérvulo teima no
desejo de devolver à cidade parte do que desenvolveu
ao longo da carreira por meio de obras de arte - em
galerias, mas também sob a gentileza da arte pública,
nas ruas.
“A exposição é um grande desejo dele e foi plane-
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Foi no Liceu que Sérvulo conheceu outros artistas
e ingressou na Sociedade Cearense de Artes Plásticas
(Scap). O artista iniciado no Crato participou do Salão
de Abril e seguiu carreira - chegou a morar na França
e em São Paulo e produziu um acervo importante para
o Ceará e o Brasil, mas nunca deixou de lado a relação
com a cidade natal. Parte de sua história de vida está
no livro “Sérvulo Esmeraldo: A Linha e a Luz”, que
ele lança amanhã, quando também toma posse da cadeira Aldemir Martins, do Instituto Cultural do Cariri.
(Diário do Nordeste)
Mais informações:
Exposição “Sérvulo Esmeraldo: A Linha, A Luz, O
Crato”, de 10/09 a 08/10, das 8h às 21h, na Urca (Rua
Cel. Antônio Luís, 1161, Crato)
Contato: (88) 3102.1200
EXPOSIÇÃO OCORREU EM 2016

Ceará em Brasília
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Leituras II
Wilson Ibiapina (*)
Foi-se o tempo em que políticos brasileiros serviam
de fonte de histórias engraçadas. Os jornalistas Dário
Macedo e Sebastião Neri publicaram nos anos 70 e 80
vários livros sobre o folclore político. Os repórteres
que cobriam o Congresso Nacional encontravam sempre um espaço para publicar fatos pitorescos envolvendo políticos. Rangel Cavalcante e Thomaz Coelho,
recém chegados do Ceará, divertiam os colegas no
comitê de imprensa da Câmara. Sobre o governador
Virgilio Távora contavam que uma comissão de estudantes, nos anos 60, foi ao governador cearense pedir
permissão para fazer o enterro do embaixador americano Lincoln Gordon. E VT, se fazendo de surpreso
pergunta: - O EMBAIXADOR MORREU? – Não
governador, será um enterro simbólico.
-Negativo. No meu governo só enterramos os mortos. Outra, de um senador cearense dono de um jornal.
Chegou à redação e encontrou todo mundo conversando, Claro que trocavam informações sobre a pauta,
o fechamento da edição. Indignado com toda aquela
gente dando a impressão que não estava fazendo nada,
elevou o tom da voz e deu uma bronca: - Vamos trabalhar, gente. O tempo Ruge! E contavam muitos episódios vivenciado por mineiros, fatos já conhecidos da
maioria dos repórteres. E outros jornalistas cearenses
foram chegando a Brasília para se juntar aos pioneiros
Fernando César Mesquita, Nogueira Saraiva, Esaú de

Enquanto o Ano não acaba
Carvalho. Antônio Teixeira Júnior, Silvio Leite Filho,
Marcondes Sampaio, Leonardo Mota Neto, Hélio Mota,
Frota Neto, Milano Lopes, os irmãos Elcias e Lustosa
da Costa, Inácio de Almeida, Teixeira Cruz,Stênio Ribeiro, Genésio Araújo e muitos outros que começaram,
também, a contar seus causos. Pareciam que estavam
no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa do
Ceará. Um dia, o setorista do Estadão, Manoel Vilela,
de brincadeira, disse que o Congresso estava vivendo
o “Ciclo da Jangada”.
O jornalista Carlos Henrique de Almeida Santos
estava no restaurante Piantela com o político paraibano Ernani Sátiro. De repente, ele pede licença e vai
cumprimentar uma senhora que acabara chegar a uma
mesa vizinha. De volta, ele revela que aquela senhora
foi uma das mulheres mais bonitas de seu estado, foi
até miss Paraiba. Deu um gole no uísque e lamentou,
olhando de longe para a senhora: - Pois é, seu Carlos.
A culpa é do tempo, esse escultor de ruínas.”
O jornalista Roberto Macedo adorava mexer com
determinados políticos só para ver a reação. Tinha um
senador do Pará que o Roberto fazia sempre a mesma
pergunta quando cruzava com ele nos corredores: - E
aí, senador, como está o movimento? – O movimento
está parado, Robertinho.
Os mineiros eram imbatíveis em criar frases e em
viver situações que enriqueceram o folclore político.
Quando Tancredo Neves começou a se movimentar para
levar emedebistas para o PP, deu de cara com o veto do

Cearense de Abaiara está entre os
cientistas pesquisadores mais influentes do mundo
A Alper-Doger Scientific
dos pesquisadores. Além disso,
Index 2021 divulgou uma lista
o índice ordena as instituições
dos 10.000 pesquisadores mais
com base nas características dos
influentes da América Latina
seus cientistas.
(AL) e dos BRICS em todas as
A conquista da Dra. Tereáreas da ciência e entre eles está
sinha Gonçalves foi na área
uma cearense, a professora Dra.
de Química farmacêutica e
Teresinha Gonçalves da Silva,
Medicinal, a UFPE teve cinfilha de agricultores nascida no
co pesquisadores destacados
Sítio queimadas em Abaiara,
neste Ranking, Teresinha ficou
que atualmente trabalha na
em primeiro lugar no estado,
Dra. Teresinha Gonçalves da Silva | Foto: acervo pessoal
UFPE (Universidade Federal
segundo no país, terceiro na
de Pernambuco).
América Latina e 103ª no mundo. A professora, Dra.
Este índice é baseado principalmente no número Teresinha Gonçalves da Silva, cearense, é graduada
de vezes que um cientista é citado em trabalhos de em Farmácia com Doutorado em Ciências Biológicas
outros cientistas abrangendo os últimos cinco anos. e Química Terapêutica pela UFPE e pela Université
O “Índice Científico AD” mostra a classificação de de La Méditerranée de Marseille da França. Atua na
um cientista individual por 12 áreas (Agricultura e descoberta de novos fármacos com atividade anticânSilvicultura, Artes, Design e Arquitetura, Negócios cer e anti-inflamatória, oriundos de produtos naturais,
e Gestão, Economia e Econometria, Educação, En- sintéticos e biotecnológicos.
genharia e Tecnologia, História, Filosofia, Teologia,
“Agradeço a Deus, aos meus pais (em saudosa meDireito e Estudos Jurídicos, Medicina e Ciências da mória) e a todos os meus irmãos, em especial a Zélia,
Saúde, Ciências Naturais, Ciências Sociais e outras). que me sustentou nos primeiros anos de universidade!
Ao contrário de outros sistemas que avaliam periódicos Ao Anselmo que sempre me apoiou no meu trabalho,
e universidades, o sistema AD Scientific Index, criado em todos os momentos. Aos meus sobrinhos, sobrinhas,
pelos Professores Dr. Murat Alper e Dr. Cihan Doger cunhados e cunhadas pela confiança e admiração. Não
avalia, especialmente, a produção científica individual tenho palavras para agradecer. Amo vocês!” –

Ceará em Brasília

ministro Golbery. Tancredo teve tempo de recuar mas
muitos do MDB já estavam saindo do partido. Uma
repórter encontra o dr. Tancredo entrando no carro e
ainda teve tempo pra perguntar: Dr.Tancredo como é
que fica o resto do pessoal do MDB? Ele pára e antes
de entrar no carro responde: - O resto, não minha filha.
Não fale assim. Diga os demais e foi embora.
Tancredo Neves, que morreu antes de assumir a
presidência da República, foi um político respeitadíssimo. Ulises Guimarães só o tratava por Dr. Tancredo.
Dizem que até dona Rizoleta, só o chamava de dr. Tancredo. Pois um dia, a velha raposa da política mineira
caminhava no senado, cercado por jornalistas quando
é surpreendido por um grito de uma repórter. A moça
corria chamando Tancredo, Tancredo, me espera Tancredo. O dr. Tancredo, já na porta do elevado, escuta
a mocinha, que devia ser uma foca, perguntar: - E aí
Tancredo, tem alguma novidade? Sem alterar a voz,
respondeu: - Tenho. A novidade é essa sua intimidade.
Como estamos no último mês do ano, lembrei o
advogado e poeta acreano, J.G. de Araújo Jorge, eleito
deputado federal pelo Rio de Janeiro: “Neste dia belo e
doce/ De festa sentimental/ Quem dera que você fosse/
Meu presente de Natal.
Um outro poeta, meu amigo,Francisco Augusto
Pontes, colocou na boca do Papai Noel: “A felicidade
dos outros me deixa de saco cheio.”
Bom Ano
(*) Wilson Ibipina(Ibiapina) jornalista e escritor

Capacete Elmo no 9º
Congresso Brasileiro de
Inovação na Indústria
O projeto do capacete Elmo foi selecionado
para participar do 9º
Congresso Brasileiro
de Inovação na Indústria, correalizado pela
Confederação Nacional
da Indústria (CNI) e o
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa
(Sebrae) desde 2013. O Congresso, o maior evento de
inovação da América Latina, será em formato híbrido
e acontece nos dias 9 e 10/3/22.
O Diretor Superintendente e CEO da Esmaltec,
Marcelo Campos Alencar Pinto, afirma que o reconhecimento é motivo de grande satisfação para a empresa.
“Ter esse reconhecimento e sermos selecionados para
o Congresso é motivo de grande satisfação, também
por ser uma parceria de sucesso com o SENAI em que
todos ganham.. Fomos a indústria que produziu os
dispositivos”, destaca.
“O capacete Elmo tornou-se referência em todas
as regiões do Brasil. Vale destacar que o sucesso do
equipamento foi tanto que agora está sendo estudada a
possibilidade de ser usado, também, em outras doenças
respiratórias”, lembra o CEO da Esmaltec.
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Leituras III
Mino e eu

Luiz de Gonzaga Fonseca Mota (*)
Mino, Hermínio Castelo Branco, é o tipo de pessoa que se pode
dizer ser unanimidade, amigo-irmão de todo mundo. Assim o considero e tenho respeito e admiração, não só por seus dons artísticos,
mas por possuir um excelente caráter. Certa vez, eu governava o
Estado do Ceará e fui procurado na residência oficial pelo Mino.
Contou-me como sempre, de forma humilde, característica dos
bons, o seguinte fato. Não para reclamar de alguém, pelo contrário, mas para me fazer um apêlo. O então secretário de Educação,
professor Ubiratan Aguiar pediu a ilustração gráfica de uma cartilha
educacional para os alunos da rede pública estadual. A cartilha ficou
perfeita graças à dedicação do eminente secretário e às concepções
artísticas do amigo Mino. Ubiratan disse ao Mino que procurasse o
Dr. Firmo de Castro, Secretário da Fazenda, para fazer o pagamento
do trabalho. Ao chegar no gabinete do competente e dinâmico Secretário Firmo de Castro, apresentou a nota de prestação do serviço e
solicitou a remuneração devida. Firmo, como excelente gestor, ficou
espantado e disse: Mino, vamos refazer o processo para não haver
nenhum problema. Mino ficou triste, mas entendeu as ponderações
do Firmo. Alguns dias se passaram e a situação financeira do Mino
era bastante difícil. A Inês, esposa do Mino, queria fazer a feira e o
dinheiro era curto. O processo, obedecendo aos trâmites corretos,
ainda não se encontrava na hora de pagamento. Restou ao Mino
procurar o Governador e fazer o justo apêlo. Ouvi com atenção e
carinho o querido Mino. Telefonei para os dois Secretários e ambos
me disseram que o pagamento seria feito, porém havia a burocracia
do setor público. Diga ao Mino que tenha calma, pois ele vai receber.
Disse-me o Mino: Gonzaga amigo, o que fazer, minha geladeira
está vazia. Nesse momento entra no gabinete o eficiente Chefe
da Casa Civil, Dr. Arthur Silva, com o cheque referente aos meus
honorários. Mino ficou olhando... Eu disse, depois de endossar o
cheque, vá trocar no Banco, fique com a metade e a outra traga para
mim. A minha metade você me paga quando o Estado lhe pagar.
Não comente nada com a Mirian, minha mulher. Ficou muito feliz
e, realmente, me pagou. Assim é a vida.

Máximas filosóficas

Podemos afirmar que o início da sabedoria está no pensamento
reflexivo e no esforço da concentração mental. Por sua vez, os estudiosos (filósofos, teólogos, cientistas, etc) são pensadores que buscam
encontrar respostas para suas dúvidas e indagações nos campos
material e espiritual. Sem dúvida, o desenvolvimento da humanidade
está no saber pensar, o que não é fácil. Segundo Henry Ford: “Pensar
é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja essa a razão para tão
poucos se dedicarem a isso”. Por incrível que pareça, no momento
atual, o número de pessoas pensantes, em termos relativos, a nosso
juízo, está caindo. É importante pensar de forma justa e criteriosa, sem
arrogância intelectual, observando-se os aspectos comportamentais
ligados à moral. Dentro desta linha de referência, apresentamos 15
aforismos despertando momentos de meditação sobre temas existenciais diversos, podendo a leitora ou o leitor concordar ou não,
mas sempre procurando a sabedoria. Eis as máximas: 1_ Deve-se
buscar o sentido da vida e não a vida sem sentido. 2_ É relevante que
fujamos da tristeza perversa, bem como da alegria irresponsável. 3_
A sabedoria consiste em pensar com lucidez, procurando a verdade.
4_ Num primeiro momento a inveja pode destruir o invejado, e a
seguir o invejoso. 5_ Quem exerce a verdadeira generosidade, não
espera retribuição. 6_ A sensibilidade ecumênica é importante para
se alcançar a harmonia e a paz. 7_ A força do poder econômico é
tão perniciosa quanto o fundamentalismo religioso. 8_ Toda criança
que recebe carinho saberá amar. 9_ Mediante a meditação, pode-se
libertar a mente dos maus pensamentos e alcançar os caminhos
sugeridos pelo coração. 10_ Inveja, orgulho e vaidade formam o
trinômio da insensatez. 11_ Em época de crise, o poder da mente
é mais significativo que o conhecimento. 12_ Pense em servir,
com mais determinação do que ser servido. 13_ Procurar a morte é
covardia; preparar-se pra ela é sensatez. 14_ Semeando o solo fértil,
os bons frutos deverão surgir. 15_ A vida terrestre é passageira; não
deixe de pensar em Deus. Convém buscar a satisfação, mediante os
pensamentos positivos, jamais externando ódio e desamor.
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, historiador,
ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.
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Camily Cruz assume
Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
O governador Camilo Santana anunciou a procuradora Antônia Camily Gomes Cruz como a nova Procuradora-Geral do Estado (PGE). Procuradora do Estado
do Ceará há mais de dez anos, ela estava à frente da
Procuradoria-Geral Executiva de
Consultoria e Contencioso Tributário da PGE do Ceará.
“Será a primeira mulher a assumir o comando geral da PGE
em toda a história. Ela substitui
o procurador Juvêncio Viana, a
quem agradeço pelo trabalho realizado”, ressaltou o governador
em publicação nas redes sociais.
Camily Cruz é mestre em
Direito e Gestão de Conflitos, já
ocupou o cargo de procuradora
da Fazenda Nacional e é a idealizadora do Portal do Contribuinte. O portal é uma
ferramenta que facilita o acesso on-line às informações
sobre dívidas fiscais e torna acessível os vários serviços
da PGE para a regularização dos débitos inscritos na
dívida ativa. Camily Cruz também capitaneou a criação

do Programa PGE Dialoga, que resolve conflitos custosos à arrecadação por meio do diálogo e da conciliação
com os contribuintes.
A procuradora afirma que continuará a fomentar
na PGE a acessibilidade e a
resolutividade na prestação
de informações e serviços aos
cidadãos, bem como fortalecer
a instituição e estreitar a interação com as demais secretarias
e órgãos da Administração,
continuando a marca da gestão
que compunha.
“Firme no compromisso de
continuar a fortalecer a Procuradoria, assumo este desafio muito lisonjeada por ser a primeira
mulher a assumir essa posição,
na certeza de que podemos continuar aprimorando o
contato com o cidadão e com os demais órgãos do
Estado com vista a reforçar ainda mais a transparência
e eficiência da Administração Pública”, disse Camily
Cruz.

Total de crianças nascidas e registradas
no Ceará cai 6,9%; idade das mães sobe
No Estado, 117.688 crianças foram registradas entre
janeiro e dezembro de 2020. O número é 6,9% menor
que em 2019
No Ceará, 117.688 crianças foram registradas entre
janeiro e dezembro de 2020. O número é 6,8% menor
que em 2019(foto: -)
Em 2020, mais de 2,7 milhões de pessoas foram registradas em cartórios no Brasil. Desse total, 2.678.992
se referem a crianças nascidas em 2020 e registradas até
o 1º trimestre de 2021, e aproximadamente 2% (49.281)
correspondem a pessoas nascidas em anos anteriores
ou com o ano de nascimento ignorado. Na comparação
com 2019, o País teve uma queda de 4,7% no número
de crianças nascidas e registradas no mesmo ano.
A redução ocorreu em todas as regiões brasileiras,
sendo superior à média nacional nas Regiões Norte
(-6,8%) e Nordeste (-5,3%). No Ceará, o decréscimo foi
de 6,9%. Enquanto 126.377 pessoas foram registradas
em 2019; foram 117.688 crianças no ano seguinte.
Menos crianças nasceram na maioria dos municípios
do Estado (em 127 das 184 cidades cearenses). São João
do Jaguaribe apresentou a maior queda (35,1%), seguido por Piquet Carneiro (25,8%), Solonópole (23,0%)
e Campos Sales (22,9%). As informações fazem parte
do relatório Estatísticas do Registro Civil 2020 e foram
publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 18.
Na comparação mensal entre registros de nascimentos realizados em 2020 e a média de registros realizados
nos últimos cincos anos no Brasil, observa-se uma
queda de registros em todos os meses de 2020. Março
e maio, meses com uma maior demanda aos cartórios,
houve uma queda superior a 40 mil registros quando
comparado à média dos mesmos meses no período de
2015 a 2019.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

Conforme os técnicos do IBGE, a adoção de medidas
restritivas como parte do Plano de Contingência Nacional contra a Covid-19 impôs mudanças no funcionamento dos cartórios. “Tais mudanças podem ter contribuído
para a diminuição expressiva na realização de registros
de nascimento no mês de março e a postergação dos
registros para junho e julho, meses em que apresentaram
sinais de retomada na realização de registros de nascimentos ainda que em patamares inferiores à média dos
últimos cinco anos”, afirmam no relatório.
Envelhecimento das mães
Os dados de 2020 também evidenciam o incremento
da representatividade das crianças cujas mães tinham 30
a 39 anos de idade, com relativa redução dos registros
de filhos nascidos de mães em idades mais jovens. Tais
resultados corroboram as tendências, observadas no
Censo Demográfico 2000 e de 2010, de redução das
taxas de fecundidade das mulheres mais jovens.
Comparando-se dados regionais, percebe-se diferenciais relacionados à estrutura de nascimentos. Na
Região Norte, 19,5% dos registros de nascimentos em
2020 foram de recém-nascidos cujas mães, na ocasião
do parto, tinham menos de 20 anos. Nas regiões Norte
e Centro-Oeste, a concentração de filhos de mães na
faixa etária de 20 a 29 anos é superior à média brasileira,
sendo de 52,5% no Norte e de 50% no Centro-Oeste.
Por outro lado, tanto no Sudeste como no Sul, observa-se uma grande representatividade de nascimentos
cujas mães tinham idades de 30 a 39 anos. Nessas regiões, o percentual de nascidos vivos gerados por mães
nessa faixa etária foi superior à 37% dos nascimentos
ocorridos em 2020 e registrados.
12:46 | Nov. 18, 2021
Autor Marcela Tosi
Tipo Notícia

Ceará em Brasília
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Leituras IV

Ceará assume posição de liderança no Nordeste.

Por JB Serra e Gurgel (*)
De forma lenta e segura, o Ceará assume a liderança do
Nordeste, depois de ter sido colônia do Maranhão (1608-1680)
Pernambuco, 1680 a 1799, (foram 191 anos!) quando o Siará
passou a Ceará. Outros estados também foram “colônias”
como, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas e a
porção ocidental da Bahia, fazendo fronteira com Goiás e Minas Gerais (o extremo noroeste de Minas era a parte final da
Comarca do Rio de São Francisco: a Capitania de Pernambuco
avançava um pouco mais adentro do território mineiro do que a
atual Bahia.. Na observação de Francisco Adolfo de Varnhagen
possuía a capitania 12 mil léguas quadradas, constituindo-se na
maior área territorial entre todas que o rei distribuiu.
Sua Carta de Foral serviu de modelo aos forais das demais
capitanias.
Em 1535, foi criada a capitania hereditária do Ceará tendo
como donatário António Cardoso de Barros, mas ele não ocupou as terras. Não viu futuro no empreendimento.
Em 1603, assumiu a capitania do Ceará primeiro capitão-mor Pero Coelho de Sousa.
Em 1611 foi capitão mor Martim Soares Moreno, que integrou o grupo colonizador de Pero Coelho de Souza, e que é
tido como fundador do Siará.
Em 1621 e até 1680 esteve na área de abrangência da Capitania do Maranhão
Foram dois séculos de convivência com o abandono de suas
fronteiras, com a ignorância e com o atraso, sem recursos de
capital.
Foram tempos sem liderança social, politica, educacional,
econômica e financeira, sem o glamour de ter sido capital o
Brasil holandês, de não ter tido uma forte economia baseada na
cana de açúcar. Mais recentemente, a SUDENE foi criada para
desenvolver Pernambuco, em detrimento dos outros estados.
O que aconteceu ao Ceará enquanto “colônia” das capitanias do Maranhão (1608 a 1680) e a Pernambuco (1680 a

1799)? Nada. Absolutamente nada. Foram (191 anos quase
dois séculos).
Em 1680 foi anexada à capitania de Pernambuco e em
1799 tornou-se independente;...
• Em 1799, o Ceará emancipou-se da capitania de Pernambuco, pela Carta-régia de 17 de janeiro de 1799.
Conta a lenda que a pecuária foi a primeira atividade de
importância para o Estado, a partir da produção da carne seca.
Por essa época as vilas de Icó e Aracati se destacaram como
polos econômicos. Outra lenda indica que a produção de
algodão floresceu face a demanda do algodão pela tecelagem
na Revolução Industrial inglesa. Não é lenda, mas Aquiraz
deixou de ser capital sendo substituída por Fortaleza o algodão influenciou (?). O Ceará não tinha mão de obra escrava
para a pecuária, algodão e cana de açúcar.
Em 1821, em 28 de fevereiro de 1821, tornou-se uma província e assim permaneceu durante todo o período imperial
O novo Ceará não é fruto de lideranças políticas, que não
diferem das de Pernambuco, vítimas de uma politicagem
safada e ladra.
É fruto de inúmeros empreendimentos públicos e privados, os públicos (energia, educação, saúde, estradas,
telecomunicações, portos, açudes, irrigação, teleguiados
pelos privados.
O Ceará possui hoje a maior universidade privada do Nordeste, a Unifor, três universidades federais e tres estaduais).
Os cearenses formam o maior contingente de aprovados
no ITA.
Os grupos empresariais cearenses se destacam no cenário
nacional:
M.Dias Banco e o maior produtor brasileiros de alimentos,
massas e biscoitos, secundado pelo grupo J. Macedo.
O grupo Pague Menos detem o segundo maior número
de farmácias no país,
O grupo Jereaissati (dos irmãos Francisco e Tasso) tem

Governo do Ceará e empresários
debatem Hub de Hidrogênio Verde
Antecipar e conhecer os desafios
que se apresentarão ao longo da
implantação do Hub de Hidrogênio
Verde no Ceará para estabelecer um
plano de ação para o desenvolvimento exitoso do projeto. Foram esses
os objetivos que levaram o Governo
do Ceará, por meio da Casa Civil e
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
(Sedet), a promover
o 1º Workshop de
Integração Governo
e Empresas – Hub de
Hidrogênio Verde do
Ceará, no Centro de
Eventos do Ceará.
Foram convidados
representantes de 40
empresas, entre elas as que assinaram
Memorando de Entendimento com o
Governo do Ceará e que têm a intenção de instalar planta para produzir o
combustível do futuro no Complexo do
Pecém. Também estavam presentes secretários e representantes das entidades
governamentais.

Ceará em Brasília

Desde o lançamento do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, em fevereiro deste
ano, foram assinados 12 protocolos com
empresas globais, entre elas a Fortescue,
Transhydrogen e Qair. Há outros seis
memorandos em fechamento e outras
empresas em negociação.
Ao final dos trabalhos, alguns representantes das empresas compartilharam suas experiências
com o Ceará. Um deles, o CEO Brasil da
Fortescue, empresa
australiana que pretende investir 8 bilhões de dólares na
planta de hidrogênio
verde no Complexo
do Pecém. “Foi uma
manhã bastante proveitosa, uma iniciativa muito acertada reunir todos os
players para conversarem sobre temas
tão importantes. Finalizo em nome da
empresa afirmando que não existe lugar
nenhum no mundo tão bem preparado
para receber o Hidrogênio Verde como
o Estado do Ceará”, disse Luis Viga.

shoppings e outros empreendimentos de vulto dentro e fora
do Ceará.
O grupo Hapvida desponta forte no mercado do seguro
saúde,
O grupo de Mario Araripe se firmou na produção de peças
para a indústria eólica,
O grupo Brasilnet, o mais recente da lista, lidera o setor de
telecomunicações no Nordeste.
O porto de Pecém deixou o de Suape na poeira, depois
da associação com Armsterdã. Ceará passou pelos ciclos do
algodão, da cera de carnauba, da castanha de caju e hoje são
produtos siderúrgicos e da indústria de energia limpa,
A Siderúrgica do Pecém, com os coreanos, tem posição
firme nas exportações.
O grupo Verdes Mares, por ironia, é um dos lideres nacionais da venda de água mineral e gás de engarrafado, de
produção industrial, comunicações.
A produção do hidrogênio verde encontrou espaço para
se sediar no Ceará, com 12 unidades e investimentos de US$
2,5 bilhões
Com 17 bilionários, Ceará é 1º do Nordeste em número de
super-ricos e 6º do Brasil
Ceará (R$ 79,30 bilhões e 17 bilionários) Pernambuco (R$
16,99 bilhões e 7 bilionários.
São fatos que mostram que um novo Ceará surgiu das
cinzas e deu sentido a cearensidade que é a força que move
o Ceará e os cearenses, sem medo de ser feliz. Nossa elite
política está abaixo da elite social, econômica, financeira.
Lamentavel. Nossos lideres estão presos ao colonizador
(Pernambuco) e que continuem assim. Dessa forma vamos
adiante e eles vão ficando pra tras. De quebra, o Ceará tem
em Brasília a Casa do Ceará que é centro de irradiação da
cearensidade para o Brasil.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor,
serraegurgel@gmail.com

Fortescue confirma projeto
para produzir Hidrogênio Verde
A CEO global da Fortscue, Julie
Shuttleworth, acompanhada do CEO para a
América Latina, Augustin Pichot; e do CEO
para o Brasil, Luís Viga; além de outros profissionais da empresa australiana, visitaram
as instalações do Complexo do Pecém.
A comitiva estava acompanhada do
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado Ceará, Maia
Júnior, e foi recebida
pelo Presidente do
Complexo do Pecém,
Danilo Serpa; pelo
Diretor do Porto de
Roterdã Internacional,
René Van Der Plas; e
por outros membros
da diretoria do Complexo do Pecém.
Além de um sobrevoo a alguns pontos
do Complexo, os representantes da Fortscue fizeram uma visita às instalações do
terminal portuário do Pecém e assistiram a
apresentações do Vice-Presidente de Operações do Complexo do Pecém, Cornelis
Hulst; e do Secretário da Sedet.
Após a visita, a comitiva seguiu para

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

uma reunião com no Palácio da Abolição. “Recebi a presidente da multinacional Fortescue Future Industries, Julie
Schttleworth, e executivos da empresa,
que negocia com o Ceará a implantação
de uma das maiores plantas de Hidrogênio Verde do país, com investimento
estimado em U$ 6 bilhões, e a geração de
milhares de empregos diretos e indiretos”,
comentou o chefe do
Executivo estadual nas
redes sociais.
A Fortscue assinou
Memorando de Entendimento (MoU) com o
Estado do Ceará, em
julho deste ano, para
construir uma usina de
produção de Hidrogênio Verde (H²V) no Complexo do Pecém.
“A visita e as reuniões que tivemos foram bastante proveitosas e hoje pudemos
reafirmar nosso compromisso em seguir
contribuindo com o desenvolvimento da
cadeia produtiva do hidrogênio verde no
Ceará e no Brasil”, afirmou o secretário da
Sedet, Maia Júnior.
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Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos aprovou projeto da Casa Ceará para
recebimento de emenda parlamentar de autoria da deputada Paula Belmonte
A Casa do Ceará apresentou um plano de trabalho
para execução de emenda parlamentar no valor de R$
200.000,00. A projeto de Mãos dadas com a Casa do
Ceará, apresentado ao Ministério da mulher da Família e dos Direitos Humanos, contempla a Instituição de
Longa Permanência que acolhe 19 pessoas idosas. Com
os recursos estão sendo ofertadas oficinas de fisioterapia,
pilates, plantio e cultivo de plantas, jogos e entretenimento
e palestras de saúde e autocuidado.
O projeto foio desenvolvido na ILPI com o apoio da
equipe de profissionais do serviço social, psicologia,
nutrição, terapeuta ocupacional, cuidadores, encarregada
e auxiliares do quadro de pessoal da Casa do Ceará. A
proposta irá atender todos os idosos institucionalizados,
levando em consideração que todos tenham condição
de participar das atividades. Embora 4 (quatro) idosos
estejam debilitados, em uso de cadeira de rodas, a equipe
de profissionais irá procurar adaptar as atividades às suas
necessidades.
O plano de trabalho foi elaborado pela superintendente
da Casa Antônia Guimarães e quando da execução será
coordenado pela assistente social Ivete Simonette e pela
terapeuta ocupacional Paloma Teixeira.
Plano De Trabalho
Identificação
Título da Proposta: De mãos dadas com a Casa do Ceará
Nome da Instituição Proponente: Casa do Ceará em
Brasília
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):
00.096.933/0001-24
Endereço Instituição Proponente: SGAN 910, conjunto
F/G
Responsável pela Instituição Proponente
Nome: José Sampaio de Lacerda Júnior
Responsável pelo Projeto:
Nome: Antônia Lúcia Guimarães de Aguiar
1. Apresentação
A Casa do Ceara em Brasília é uma organização sem
fins lucrativos, fundada em 15/10/1963, que presta serviços
e ações gratuitas, continuadas e planejadas, sem qualquer
discriminação e sem exigência de contrapartida dos usuários da assistência social.
Sua principal função social é a manutenção da Instituição de Longa Permanência para Idosos, denominada
Pousada Crysantho Moreira da Rocha. Além disso, para o
cumprimento de seus objetivos sociais e auxílio às famílias
vulneráveis, a Casa do Ceará mantém e apoia, em suas
dependências, cursos profissionalizantes e atendimentos
médicos/odontológicos.
A Casa do Ceará possui certificação no CAS/DF, integra o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações
de Assistência e Promoção Social, além, de oferecer aos
usuários da assistência social cestas básicas, óculos, serviços de odontologia subsidiados, cursos de capacitação
profissional, de línguas estrangeiras, para a comunidade
do Distrito Federal e Entorno.
Para manutenção da Pousada Crysantho Moreira da
Rocha, que acolhe 18 idosos, a Instituição mantém uma
parceria com o Governo do Distrito Federal, por meio de
termo de colaboração para acolhimento de 7 idosos.
2. Justificativa
A ILPI da Casa do Ceará tem característica domiciliar
e acolhe 18 idosos, em período ininterrupto. São acolhidas
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pessoas que não dispõem de condições para permanecer
com a família, com vivência de violência e negligência,
em situação de rua, de abandono, com vínculos familiares
fragilizados ou rompidos, assegurando-lhes atendimento
às suas necessidades básicas.
Esta Instituição apresenta dificuldades na obtenção de
recursos financeiros para manutenção da ILPI para atender de forma qualificada os serviços de atenção ao idoso.
Grande parte dos recursos recebidos pela Instituição são
destinados para manter os cuidados básicos de alimentação, higiene, limpeza e manutenção da estrutura. De forma
que o recebimento desses recursos se torna primordial para
melhorar os serviços ofertados pela Entidade.
De Mãos Dadas com a
Casa do Ceará
O serviço é oferecido de acordo com os princípios,

diretrizes e orientações do Estatuto do Idoso, da Política
Nacional do Idoso e da Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais. Com os recursos advindos da emenda
parlamentar serão realizadas oficinas, além de oferecer boa
convivência e atendimento humanizado às pessoas idosas,
conforme previsto neste plano de trabalho.
3. Objeto:
Promover atendimento saudável aos idosos acolhidos na
Instituição de Longa Permanência, denominada Pousada
Crysantho Moreira da Rocha com a realização de oficinas.
4. Objetivos
Objetivo Geral:
Adquirir materiais de consumo e contratar serviços de
pessoas físicas e/ou jurídicas para realizar oficinas com
os idosos institucionalizados, com ênfase na melhoria do
condicionamento físico, mental e oferta de alimentação
saudável.
Objetivos Específicos:
- Realizar oficinas de saúde, higiene, bem-estar e autocuidado ressaltando a importância do cuidado pessoal na
3ª idade. As oficinas terão (1) uma hora de duração cada e
serão realizadas pela enfermeira do quadro de pessoal da
Entidade. As oficinas acontecerão uma vez por mês pelo
período de doze meses.
- Realizar entretenimento entre os idosos com jogos,
lazer, atividades com música, propiciando momentos
descontraídos e mentes e corpos saudáveis. As oficinas
ocorrerão 2 (duas) vezes por semana com duas horas de
duração cada.
- Realizar oficinas de nutrição com o objetivo de intera-

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

ção dos idosos com a elaboração de almoços, com pratos
escolhidos pelos participantes, para que eles possam se
envolver no preparo de suas refeições e degustar pratos
sugeridos por eles. As oficinas serão realizadas 2(duas)
vezes por semana com duração de duas horas cada.
- Realizar oficinas de pilates para fortalecimento do
condicionamento físico dos idosos e melhoria na mobilidade. Serão realizadas atividades de pilates 2 (duas) vezes
por semana, com duração de uma hora cada.
- Realizar oficinas de fisioterapia com os acolhidos para
que os mesmos possam melhorar e manter a atividade
articular e ganho de força muscular. As atividades serão
realizadas 3 (três) vezes por semana com duração de uma
hora cada.
- Realizar oficinas com plantio e cultivo de hortaliças,
árvores frutíferas em área contígua à Pousada. Cada idoso
será responsável por cuidar de seus canteiros de plantas,
o que trará benefícios na saúde física e mental. A cada
cultivo será preparado um prato com as hortaliças plantadas pelos participantes. As oficinas ocorrerão 5 (cinco)
vezes por semana, com duração de quatro horas por dia,
preferencialmente no período da manhã.
Público-alvo
Pessoas idosas de ambos os sexos, a partir dos 60 (sessenta) anos de idade, em acolhimento institucional, sendo
9 (nove) do sexo masculino e 9 (nove) do sexo feminino,
com graus de dependência de I a III.
5. Área de Abrangência:
A proposta será realizada dentro do espaço institucional
e irá beneficiar os idosos residentes na Instituição de Longa
Permanência para Idosos, denominada Pousada Crysantho
Moreira da Rocha. Os idosos acolhidos na ILPI, em sua
maioria, são de Brasília e do Entorno.
6. Indicadores de desempenho
Os indicadores de desempenho serão medidos por meio
de aplicação de pesquisa avaliativa, com os idosos institucionalizados, onde serão medidos como resultados atingidos
os casos dos idosos que participaram das atividades desta
proposta e que de certa forma desenvolveram mudanças
comportamentais demonstradas por visão mais positiva em
relação ao processo de envelhecimento, adotando hábitos diários mais saudáveis, procurando a independência de terceiros
para suas atividades da vida diária, analisando ainda, se foi
possível reduzir os casos de estresse, depressão, desmotivação
muito comuns nos idosos institucionalizados.
7. Etapas
Meta – Realizar durante 12 meses, oficinas de saúde,
de plantio, de nutrição, de pilates, de fisioterapia, jogos e
entretenimento, com a participação dos idosos institucionalizados na Casa do Ceará, visando o envelhecimento
ativo e saudável para essa população.
Etapa 1ª : As oficinas de plantio e cultivo de plantas,
de pilates e de fisioterapia serão realizadas por empresas
contratadas pela Entidade. As oficinas de saúde, nutrição,
jogos e entretenimento serão realizadas por profissionais
da Instituição.
Etapa 2- Realizar oficinas de plantio e cultivo de hortaliças, legumes, verduras e árvores frutíferas, de nutrição, de
pilates, de fisioterapia, jogos educativos e entretenimento,
visando oferecer melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável aos Idosos Institucionalizados na ILPI
da Casa do Ceará.
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PURO
ACONCHEGO
Sua vida cercada de verde por
todos os lados.

•
•
•
•

Apartamentos de 78,20m2 à 103,50m2.
2 ou 3 Suítes e 2 vagas na garagem.
Localizado em um dos melhores bairros de Fortaleza-CE.
A 500m Shopping RioMar.
www.idibra.com/greengarden
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Leituras V
Homenagem à Estação
Ferroviária de Acopiara
Por Celso Albuquerque de Macedo (*)
“Meus pensamentos tomam forma de viagem”.
Vi nas redes sociais que os escombros do prédio da
Estação Ferroviária (de Acopiara) foram transformados em chão batido esfolados inicialmente, pela
ação do atempo, com alinhamento à rejeição dos
vários gestores do Município, indiferentes à memória
Histórica, sem entusiasmo à cota-parte imaterial de
cada habitante. Alguns passageiros do trem arranchavam-se na chamada “pedra” da estação, à espera do
único transporte para os deslocamentos programados,
muitos semelhantes à uma peregrinação.
Na chegada, muita alegria e votos de boas-vindas, Na partida, o golpeamento das evidências dos
soluços.
O prédio construído nos anos 1900 foi inaugurado
em 1910 tendo como Mestre da edificação o sr João
Porfirio Varela Barca com testemunho muito depois,
quase diário, da locomotiva 408, que fazia o percurso
Quixeramobim/Cedro e vice-versa, com a intitulação
de P-1 e P2-, (mais tarde veio a ligação Fortaleza-Crato) registrando o primeiro agente ferroviário
Jader Brasil Soares, com destaque dos préstimos de
outros futuros servidores públicos: Abdom Leite (feitor), Luís Alves Guilherme (Luís Elvira) conferente
de bagagens e dos Mestres de Linha Paulo Bezerra
e Izidio Pereira servidores que construíram páginas
lustradas no novel município. (Acopiara ainda era
Lages, distrito de Iguatu))
Era o local do universo de trabalho dos chamados
“carreteiros”. Enaltecidos, no azo: Patinho Dez,
Gildo, Chico Peba, Chico Pernambuco, João Sapato,
Doca – sem esquecer o motorista Antônio Lopes (Lopissimo) o qual na direção do “catatau” transportava
mercadorias dos vagões para o comércio local.
O recente município (Lages) noticiou o desembarque do Bispo da Diocese do Crato, dom Quintino
Rodrigues de Oliveira e Silva,(em1921) quando veio
instalar a Paróquia do novo município desmembrado
de Iguatu prestigiando a posse do Padre Leopoldo
Rolim, primeiro vigário da Paroquia dedicada a Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro,
Aquando me aposentei da Magistratura fiz transcrever uma homenagem às viagens de trem assinalando: Desço na estação do tempo (70 anos) sem
carregar expressiva bagagem confortado porem com
o esforço do cumprimento do dever “do princípio até
o fim”. Ao ingressar no passado tenho a convicção
de não haver proporcionado garbo à Magistratura
contudo não confesso nenhum desdouro, Ao tribunal
peço que proclame à semelhança de Madre Tereza de
Calcutá: “Não devemos permitir que alguém saia de
nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz”,
Fincados dormente e trilhos sob gestão de mantimentos de Henrique Gurgel Valente, avançavam os
operários em espaços adversos para a realização do
transporte em massa, culminando com a valorização
das terras e o desenvolvimento das cidades, Fica a
História... o futuro é expectativa.
(*) Celso Albuquerque de Macedo (Acopiara)
desembargador aposentado do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, escritor e cronista.

DEZemBRO/21

12

Quatro cearenses enfrentaram 2.700 quilômetros
numa jangada do Ceará até o Rio de Janeiro
Há 80 anos, quatro cearenses enfrentaram 2.700 tendo aspirações dos homens que vivem da pesca no
quilômetros numa jangada do Ceará até o Rio de Nordeste. Esperam eles serem atendidos pelo chefe
Janeiro para pedir ao presidente Vargas que os pesca- da nação, e o presidente Vargas promete estudar o
dores do país fossem incluídos na reforma trabalhista pedido dos heróicos jangadeiros (Agência Nacional).
do Estado Novo. Pelo rádio, o Brasil seguiu feito
Chegada celebrada
novela a odisseia, que atraiu até o cineasta Orson
Em 15 de novembro de 1941, às 17h50, a jangaWelles. Mas a luta por direitos dos jangadeiros, hoje da São Pedro despontou na Baía de Guanabara sob
espremidos pelo turismo e
olhares curiosos e aplaupela especulação imobilisos de uma multidão. Naária, nunca acabou
vios de pesca acionavam
Beatriz Jucá
suas sirenes e os carros
Fortaleza - 10 OCT
buzinavam da avenida
2021 - 13:35 BRT
Rio Branco para cumpriUm diário de bordo
mentar os jangadeiros,
escrito por Jacaré, úniàquela altura apelidados
co alfabetizado entre os
pela imprensa de “lobos
tripulantes, narrava as
do mar”. Quando, enfim,
aventuras vividas desencontraram o presidente,
de o porto anterior. Era
a reivindicação daqueles
assim que se sabia, por
homens cearenses havia
exemplo, que os homens
se tornado um pedido
Antônio Kardec tinha quatro anos quando Jacaré, Jerônimo,
Tatá e Manuel Preto saíram na jangada São Pedro rumo ao
precisavam se amarrar
nacional. “Hoje já não soRio de Janeiro - Fernanda Siebra
na jangada para poder
mos mensageiros apenas
dormir algumas horas dentro da embarcação sem dos pescadores do Ceará”, alertou Jacaré a Vargas, no
qualquer proteção contra o sol ou tempestades. Ou encontro. Uma postura que colocou aqueles homens
dos momentos desagradáveis como quando chegaram sob vigilância da inteligência do Estado, que pretenà Praia do Cajueiro, no Rio Grande do Norte, e não dia evitar que eles fossem cooptados por comunistas
encontraram o apoio de ninguém. Nem do padre, que logo após o raid.
“havia ido confessar uma idosa que há duas semanas
Com os olhos do país grudados na vela branca
estava entregando a alma a Deus”, contou Jacaré. As da São Pedro e o próprio ditador se aproveitando
narrativas cativavam repórteres, que reproduziam os da saga para construir uma imagem nacionalista do
trechos no jornal a cada parada. A Agência Nacional “trabalhador de fibra”, os cearenses conseguiram
cobria a saga reforçando o heroísmo da empreitada. arrancar um decreto presidencial incorporando-os ao
E a novela alimentava o interesse e criava fama para Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos.
os homens anônimos, que começaram a ser recebidos O problema é que, diante da informalidade da pesca
por autoridades locais e pescadores nos desembar- artesanal, o benefício ficou só no papel naquele moques. Era assim que eles angariavam doações de mento. No fim das contas, os pescadores só foram
alimentos, como farinha e café, para seguir viagem. de fato beneficiados pela aposentadoria muitos anos
A mistura era o peixe que tiravam do mar.
depois, com a criação de outra lei.
m cada novo porto, os homens ouviam também
Uma tragédia diante da câmera de Welles
seus companheiros de labuta e, nos bastidores, foNa outra ponta da América, o Governo Roosevelt
ram descobrindo que seus problemas se repetiam na colocava em marcha nos Estados Unidos a política
maioria das colônias pesqueiras da costa nordestina. da boa vizinhança com os países latinoamericanos,
As jangadas eram caras demais para serem compradas depois de instalar bases militares durante a Segunda
pelos pescadores, que dividiam o lucro da pesca meio Guerra em alguns pontos do Nordeste. Foi sob esta
a meio com o dono da embarcação que precisavam encomenda que o cineasta Orson Welles desembaralugar. Faltava acesso à saúde, remédios, escola. E a cou no Brasil para filmar It’s all true (É tudo verdaaposentadoria parecia um sonho distante. “De primei- de). Veio ao país sem salário, com um orçamento de
ro, quem não podia pescar mais, ficava de esmola. Se um milhão de dólares. No auge da carreira com seu
morresse, tinha que se enterrar de esmola”, lembra o clássico Cidadão Kane, ele registraria o Carnaval
pescador Antônio Kardec numa tarde de quinta-feira do Rio de Janeiro, mas decidiu incluir na produção
do último mês de setembro, com uma das mãos blo- também as favelas cariocas e a saga dos jangadeiros
queando o sol que começava a nascer na enseada do cearenses após ler um artigo sobre eles na revista
Mucuripe, ponto de partida dos pescadores 80 anos norte-americana Time. “Ele acha que o Jacaré é
atrás. Ele estava prestes a completar cinco anos de o verdadeiro herói americano. Acha esta história
idade quando Jacaré e seus companheiros deixaram impactante, um feito único no mundo”, conta a peso Ceará para falar com Vargas pela primeira vez.
quisadora Berenice de Abreu, que há anos estuda a
― Os jangadeiros trazem uma mensagem con- saga dos jangadeiros.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara
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Leituras VI

Francisca Clotilde

Anamélia Custódio Mota (*)
Segundo Agripino Grieco em “A Evolução da Prosa Brasileira”
(1933), “Os próprios cearenses de modo geral ignoram Obras de
grandes autores de sua terra, ficando perplexos, às vezes, quando
a crítica de centros mais adiantados elege escritores nossos como
valores exponenciais”.
Natural de Tauá, interior do Ceará Francisca Clotilde nasceu
aos 19 de Outubro de 1962. Filha de João Correia Lima e de Ana
Maria Castelo Branco. Muito jovem aparece na imprensa cearense
enquanto poeta em tradicional Jornal CEARENSE, com o poema
“Horas de Delírio” para o ano de 1977.
Foi aluna do Colégio da Imaculada Conceição, de onde saiu apta
a exercer o ofício de professora. Aos 09 de junho de 1882 Francisca
Clotilde foi nomeada para a 2ª Cadeira do sexo feminino da Capital
cearense, através de Portaria assinada pelo então presidente da
Província do Ceará, o Bacharel Sancho de Barros Pimentel.
Sua missão de educadora não se limitava apenas à sala de aula,
ávida de liberdade, engaja-se no Movimento Abolicionista, tomando
parte na Sociedade das Senhoras Libertadoras. Dentre as vastas
mensagens de Francisca Clotilde que marcam a participação da
Mulher na luta abolicionista, o poema “A LIBERDADE”, publicado
na GAZETA DO NORTE, aos 06 de Agosto de 1882.
A Abolição em Fortaleza, capital da Província do Ceará deu-se
em Sessão solene no Plenário da Assembleia aos 24 de maio de
1883, onde foram cantados o Hino Nacional, o Hino da Independência, o Hino da Redenção e o Hino 24 de Maio. Raimundo Girão
(1894:182) afirma: “A oração de Maria Tomásia, pelo calor com
que foi pronunciada, valeu por uma convulsão. Francisca Clotilde,
recitando poesia sua, não arrancou efeito menor”.
Francisca Clotilde já segura de seus conhecimentos, submeteu-se
aos exames para professora da Escola Normal Pedro II, fazendo
provas brilhantes, com distinção em todas as matérias, foi considerada apta para exercer o magistério, carreira com a qual se sentia
fortemente inclinada e - fato notável: ter sido a primeira professora
do sexo feminino a lecionar na Escola Normal, com apenas 22 anos
de idade. Foi seu examinador o professor Tomaz Antônio Carvalho,
que era lente só para o sexo masculino.
Data de 27 de junho de 1884 o “Registro de Título da Formação
da professora Dona Francisca Clotilde Barbosa Lima para a Cadeira
Feminina Superior Anexa à Escola Normal”. Portaria assinada pelo
presidente da Província Antônio Pinto Nogueira Acioly.
Na Escola Normal Pedro II Francisca Clotilde trabalhou ao
lado José de Barcelos, Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, Justino
Domingos da Silva, João Augusto da Frota, João Lopes Ferreira
Filho, Joaquim Catunda, Agapito Cícero de Sampaio, Rodolfo
Teófilo e Elvira Pinho entre outros.
Otacílio Colares, estudioso da Literatura Cearense falando sobre
a poesia de Francisca Clotilde afirma que: “Pelo festejado do seu
nome, como poeta de alto voo, e rara inspiração, bem poderia haver
deixado um volume ao menos sabido que ela de quase menina,
afizera-se ao trato com a arte de versejar, de modo especial ao
soneto, que em forma sempre lhe saia fácil e sorrateiramente. E diz
mais: nome aureolado de uma consagração, que chegou mesmo à
popularidade de um Juvenal Galeno ou de um padre Antônio Tomaz.
Sua produção literária, poesias, contos, crônicas, artigos pedagógicos e políticos encontram-se esparsos em revistas, jornais do
estado do Ceará e de outros estados brasileiros, também na França
e em Portugal.
Autora de: “Livro de Contos” (1897), “Noções de Arithmetica”
(1889), também de um romance, A Divorciada (1902). De fato,
Francisca Clotilde foi uma mulher à frente do seu tempo, pois
somente 75 anos depois foi que se deu a Lei do Divórcio no Brasil.
Publicou também uma brochura intitulado “Pelo Ceará”, uma
coleção de artigos escritos entre 1910-1912 (publicados no Jornal
do Commercio) época de movimentos que ocasionou a queda da
oligarquia Acioly. Entre os artigos podemos citar: “O Direito do
Povo”, “A Mulher na Política”, “Apelo Patriótico” e “Victória”,
esse último em comemoração à vitória do Tenente Coronel Franco
Rabelo. Uma vez deposto O Cel. Franco Rabelo, a pena de Francisca
Clotilde escreve o artigo intitulado “Ideal Desfeito”.
Enfim, foram 53 anos dedicados a Educação no Ceará, inicialmente em Fortaleza (1882), vindo para Redenção em seguida para
Baturité, depois indo para a cidade de Aracati, nessa última cidade
fundou o Externato Santa Clotilde (1908) e lá permanecendo até
08 de dezembro de 1935, quando faleceu.
(*) Anamélia Custódio Mota (Tauá) Da Academia Tauaense de
Letras, Patrona: Francisca Clotilde
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A saga dos jangadeiros (cearenses)
que conquistaram Orson Welles
(Continuação, pág. 12)
de fato, apenas na década de 60— e um benefício
Já em Fortaleza, no ano seguinte à viagem dos social para os meses de vento intenso ou de defeso
quarto homens, Welles passou semanas ensinando do pescado, quando é proibido pescar.
as famílias dos pescadores a atuarem para seu filNo Mucuripe de hoje, todos os dias, às 3h, o pesme. “Seu Orson”, como era chamado por eles, era cado continua a ser descarregado na areia e o cheiro
uma pessoa educada, que agradecia à equipe ao do peixe toma o local, entrecortado pelo odor do café
fim de cada gravação. E convenceu Jacaré, Tatá, ou da cachaça vendidos aos montes pelas marisqueiras
Manuel Preto e Jerônimo a retornarem ao Rio de aos homens que retornam do mar. Mas dos prédios
Janeiro ―desta vez de avião― para encenar sua altos do outro lado da avenida, a tradicional pesca arapoteótica chegada à baía de Guanabara em 15 de tesanal já não é mais celebrada. É vista como feia, innovembro de 1941. Os
desejável ao progresso.
quatro aceitaram.
E os jangadeiros preciWelles escolheu como
sam reunir forças todos
locação uma praia próos dias, espremidos em
xima à Barra da Tijuca.
uma reduzida faixa de
Os homens insistiram
praia, sob pressão cada
para chegar ao local das
vez maior do turismo,
filmagens já de barco,
da pesca predatória e da
saídos de uma praia próespeculação imobiliária.
xima. Mas o mar estava
Há décadas, suas
agitado. A jangada virou
casas são empurradas
abruptamente e os pespelas remoções ao topo
cadores foram lançados
dos morros que virapara fora. Lutando conram favelas. São áreas
tra as ondas, Jacaré gridominadas pelo tráfico
Pescadores descarregam o pescado na pequena faixa de areia
tou a seus companheiros
de drogas, onde só é
ainda destinada a eles - Fernanda Siebra
para que nadassem rumo
possível subir de carro
à costa. E foi obedecido pela última vez. O líder do com os vidros abertos. Falar demais pode signifigrupo nunca mais voltou à superfície. Sumiu para car a morte. Enquanto mais uma obra avança para
sempre nas águas. “Era um homem que nadava que transformar a orla, dar espaço às embarcações de
só um peixe. Mergulhou e desapareceu desta vez”, turistas ou construir novos quiosques, o pescador
conta o pescador Antônio Kardec, no Mucuripe. segue se sentindo invisível.
Welles lamentava não só a morte de um jangadeiro,
“É como uma moeda de dois lados, mas rasparam
mas de uma grande liderança, emenda Berenice de um deles e agora só vêem o lado do dinheiro”, diz
Abreu.
Antônio Banqueiro, um homem franzino que apreNas telas de cinema, a morte de Jacaré reverbe- senta o Mucuripe como quem mostra sua casa. Aos
rou em silêncio. Welles afastou-se do seu projeto nove anos de idade, ele pedia para ser levado ao mar
It’s all true após vários conflitos com a produtora porque sonhava que seria o pescador do futuro. Foi
estadunidense RKO Pictures, que já não se interes- a primeira vez com o pai, mas como ele não tinha
sava pelas horas e horas de drama social que havia embarcação, depois saiu pedindo para ser levado
recebido dele diante da encomenda de um filme pelos outros pescadores. Ouvia sempre que deveria
que incentivasse o turismo. O cineasta ainda tentou estudar. “Tenho que trabalhar. Como eu vou estudar
seguir o trabalho em homenagem a Jacaré, apesar com fome?”, retrucava.
do orçamento cortado. Não deu. Os rolos de filmes
Tentou fazer as duas coisas e ainda conseguiu
ficaram esquecidos por décadas até serem redesco- cursar o primeiro grau. Desde então, foi o mar que
bertos em 1985 por um diretor da Paramount. Foram lhe deu tudo o que tem: inteligência para construir
usados oito anos depois no documentário É tudo jangada no olho, sem desenho ou esboço; ciência
verdade – Um filme inacabado de Orson Welles. para decifrar o cheiro dos ventos que o guiarão
Recentemente, a passagem de Welles pelo Ceará foi quando o GPS falhar; a casa onde criou seus filhos
parar de outra forma nas telas: os cineastas Petrus no vizinho morro Santa Terezinha. O que o mar não
Cariry e Firmino Holanda estrearam no ano passado realizou foi o sonho do menino de ser o pescador
o longa A Jangada de Welles, com detalhes sobre a do futuro, como os quarto jangadeiros heróicos
turbulenta passagem do diretor no Brasil.
esperavam 80 anos atrás.
Mais Informações
Quando este futuro finalmente chegou, Banqueiro
A experiência brasileira de Welles
viu que a vida da pesca ainda estava presa ao pasOs problemas continuam
sado, com os mesmos problemas enfrentados pelos
No braço, levando jangada até o sul para chamar seus antepassados. “Eu sou o pescador do presente.
a atenção do país em ao menos outras nove viagens Mas espero que o jangadeiro do futuro ainda chenas últimas décadas, os jangadeiros conseguiram o gue”, ele diz. Mas que não seja necessário algo tão
pouco que têm hoje: a aposentadoria —conquistada, custoso como um novo raid.
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Leituras VII

Dom Falcão e a Casa do Ceará

Por José Jeser de Oliveira (*)
Telefonema dirigido da Casa do Ceará, em nome de
Meire Porto, sua presidente, convidava os membros da
Diretoria a comparecerem à sede da instituição às horas
tantas do dia tal (um sábado), a fim de receber a visita que
faria à instituição o novo arcebispo de Brasília, o cearense
Dom José Freire Falcão.
Segundo o prelado cearense, logo que chegara a Brasília, a fim de assumir o Arcebispado do Distrito Federal,
em decorrência da morte de Dom José Newton de Almeida
Batista, fora informado acerca da existência da Casa do
Ceará, uma instituição de cunho ao mesmo tempo social,
cultural e beneficente a qual reunia em torno de si membros
da colônia cearense baseada na Capital da República.
Embora anunciadas pela imprensa local a designação
e a posse do novo prelado, era ele até então figura pouco
conhecida entre os seus conterrâneos residentes no Distrito
Federal.
Uma síntese de sua trajetória como príncipe da Igreja e
do vínculo que manteve com a nossa instituição merecem
registro neste momento em que o Ceará perde um dos seus
mais ilustres filhos e a Casa do Ceará um de seus membros
honoríficos de maior prestígio.			
Nascido em 23 de outubro de 1925, no vilarejo intitulado Ererê, pertencente ao município de Limoeiro do Norte,
no Baixo Jaguaribe, aos 9 anos de idade foi encaminhado a
cidade de Russas para frequentar a escola primária. Ali, aos
11 anos, ingressou no Seminário Menor, transferido dois
anos depois para o Seminário da Prainha, em Fortaleza.
Em 1949, aos 24 anos, ordenou-se sacerdote na cidade
de Limoeiro do Norte, onde permaneceu até 1967, como
vigário paroquial da Catedral, quando foi eleito bispo. Em
1971 foi promovido por Paulo VI a arcebispo de Teresina,
onde permaneceu até 1984. Em seguida foi transferido
para Brasília, a fim de assumir a Arquidiocese da Capital
da República, deixada vaga com a morte de Dom José
Newton. No quarto ano de sua permanência na Capital da
República, mais precisamente no dia 28 de junho de 1988,
Dom Falcão ascendeu ao cardinalato pelo Papa João Paulo
II, das mãos de quem recebeu, em cerimônia no Vaticano,
o chapéu cardinalício.
Tratava-se do primeiro clérigo cearense a alcançar o
mais elevado posto na hierarquia da Igreja Católica, abaixo
apenas do Pontificado. Durante 20 anos esteve à frente da
Diocese de Brasília.				
Ao completar 75 anos, idade limite recomendada pelo
Vaticano para permanência do prelado à frente do Governo
Diocesano e, assim, considerando cumprida sua missão
apostólica frente à Igreja Católica em Brasília, Dom Falcão
solicitou ao Papa sua dispensa como arcebispo da Capital
da República.
Na condição de Arcebispo Emérito, optou por permanecer em Brasília, onde conquistou uma legião de amigos
e admiradores, deixando a residência oficial, na Península
dos Ministros, passando a residir em casa modesta na Superquadra Sul 608, paralela à Avenida W-3. 		
Vale registrar não haver sido das mais simpáticas a
primeira impressão que dele tiveram alguns dos que com
ele estiveram em sua primeira visita à Casa do Ceará. Para
aqueles poucos, é verdade, mostrara-se pessoa muito formal, fechada, de pouco riso e de pouca conversa, impressão
que ao longo do tempo foi-se esvanecendo à medida que
se estreitava a convivência com a colônia cearense através
da instituição.
Naquele primeiro contato, mostrou-se curioso acerca
da Casa. Quando e como surgiu, de quem partiu a ideia
de sua criação e, principalmente, de como se mantinha.
A propósito desse último item e antes mesmo de informar as fontes geradoras dos recursos que davam sus-
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tentação à Casa, Meire em tom de brincadeira informou:
“Aqui, Dom Falcão, vivemos à custa de milagres”, o que
extraiu um como que espantado sorriso do visitante. Em
seguida, informou que a Casa não dependia de recursos
governamentais, vivendo exclusivamente do que arrecadava através da contribuição regular dos associados bem
como dos diversos cursos que mantinha e, principalmente,
através do programa de assistência social que prestava tanto
na área médica quanto na odontológica a preços abaixo
dos que comumente cobrados, na conformidade do seu
caráter assistencialista e tal como previsto no seu Estatuto.
A conversa fluiu e Dom Falcão se mostrava admirado
com a extensão do terreno e da própria Casa, com prédios
que abrigavam a Diretoria e os seus departamentos, assim
como a Biblioteca, o Museu e a Pinacoteca, com quase
duas centenas de obras, exclusivas de artistas plásticos
cearenses, além do Abrigo dos Idosos, mantido pela instituição.
Nada restou mostrado, exceto a área onde abrigados
os consultórios médicos afastada um pouco do prédio da
Administração. Informado por Meire de que a cada 19
de março era costume da Casa a celebração de missa em
louvor de São José, padroeiro da instituição, Dom Falcão
de imediato se mostrou disposto a oficiar a missa quando
necessário e sempre que possível. Procedimento idêntico
adotou quando também informado de que era habitual a
celebração de missa em ação de graças pelo aniversário da
Casa a cada 21 de outubro. Do mesmo modo, se dispôs,
quando possível, a presidir o ofício religioso.
A proposito vale registrar fato interessante ocorrido
no ano de 2006 após a missa em ação de graças pelos 43
anos de criação da Casa, celebrada por Dom Falcão. Logo
em seguida ao ato litúrgico, realizou-se no mesmo local
uma sessão especial em homenagem ao prelado cearense,
ocasião na qual lhe foi entregue pela Presidência o título
de Sócio Honorário, concedido pela Diretoria da Casa do
Ceará.
O evento contou com a presença não só de membros da
Diretoria, como de dirigentes dos diversos departamentos,
de sócios e de servidores da instituição, além de amigos e
admiradores do Arcebispo de Brasília, bem assim daqueles
conterrâneos que sempre prestigiaram os eventos promovidos pela Casa do Ceará.
Logo após a fala do presidente da Casa e a entrega do
diploma, a palavra foi facultada a um membro da mesa,
amigo do cardeal e da Casa do Ceará.
Tratava-se do deputado federal pelo Território de Rondônia, Áureo Mello, poeta, autor de obras publicadas e,
nas horas vagas, artista plástico. 		
Filho de pai maranhense e mãe cearense, nascido no
Território de Rondônia, proclamava-se, no entanto, cearense de fato e de direito porque gerado no útero materno
antes mesmo de os pais deixarem o Ceará e se mudarem
para o Território, onde veio à luz o futuro poeta.
A foto que ilustra a presente matéria mostra que nem
mesmo Dom Falcão resistiu com discreto sorriso à mirabolante estória do cearense nascido na região amazônica.
A partir daquela e de outras oportunidades que se seguiram, as quais contaram com a presença de Dom Falcão,
estreitava-se o laço de amizade entre o ilustre cearense e os
membros da Casa do Ceará, desfazendo-se desse modo a
impressão primeira, e equivocada, da parte de integrantes
da Administração da Casa, de tratar-se de pessoa fechada
e de pouca conversa. Esse era, todavia, o modo de ser do
cardeal cearense José Freire Falcão, que sempre prestigiou
a Casa do Ceará com a sua presença sempre que solicitada.
A ele o nosso preito de gratidão e a nossa homenagem.
José Jézer de Oliveira
Ex-Presidente da Casa do Ceará

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

Brisanet vence lote do leilão
5G com lance de R$ 1,25
bilhão e assume Nordeste

Com a vitória, a cearense ganha o direito de se tornar a
mais nova operadora de telefonia móvel do País e poderá
atuar em todos os estados do Nordeste.

Acearense Brisanet vence lote C4 do leilão de frequências de banda larga 5G para prestação de serviços
em todo Nordeste. A empresa nascida em 1998, na cidade de Pereiro, região do Grande Jaguaribe, deu lance
equivalente a R$ 1.250.000.000 e ganhou o direito de
expandir a rede de banda larga e também começar a
oferecer serviços de telefonia móvel em todos os nove
estados do Nordeste.
O segundo maior lance válido para o lote foi da empresa Meganet no valor equivalente a R$ 9.030.664,85.
Com isso, a cearense emitiu proposta cerca de 13.741%
a mais do que o valor mínimo exigido para o lote.
Pelas regras do leilão, a Meganet teve ainda o direito
de oferecer uma contraproposta para oferta feita pela
Brisanet, mas não foi capaz de equiparar os preços,
conferindo assim o lote de 80 Megaherts para controle
da empresa cearense.
A principal obrigação da empresa cearense com o
domino do lote regional de 3,5 Ghz será criar infraestrutura necessária e garantir o acesso a rede 5G em
todos os municípios com menos de 30 mil habitantes
nos nove estados do Nordeste brasileiro.
brisanet leilao 5g propostabrisanet leilao 1 bilhao
Brisanet anuncia crescimento de 67% da receita
líquida
No balanço, a Brisanet frisa ainda a contratação de
mais de 2.100 novos funcionários nos primeiros seis
meses deste ano, tendo uma média de 350 admissões
por mês. Atualmente são mais de 7 mil contratados
Acearense Brisanet, operadora de internet por fibra
óptica, divulgou balanço do crescimento no primeiro
semestre deste ano, com alta de 67% na sua receita líquida ante somatório de iguais seis primeiros meses de
2020. Saiu de R$ 200 milhões nos para R$334 milhões
de janeiro a junho de 2021.
Já o lucro líquido girou em torno de R $7,3 milhões
ante o prejuízo de R$ 6,8 milhões apresentado em 2020.
Quando se compara o segundo trimestre de 2021
(abril a junho) com igual período do ano passado, a
receita líquida aumentou 66,4%, passando de R$ 102,3
milhões para R$170,2 milhões.
“Isso se deu, principalmente, em função do aumento
do número de assinantes, que foi ampliado de 468.896
em junho de 2020 para 736.580 em junho de 2021,
representando um crescimento de 57% no período”,
avalia a empresa, em nota.
Conforme os dados, a Brisanet adicionou 385 mil
portas com expansão para oito novas cidades, sendo
duas delas capitais, e o crescimento contínuo em áreas
onde já estava presente.
“A telecom adicionou quase 50 mil portas por meio
da rede de franquias Agility Telecom, e expandiu seu
backbone em quase 900 km. Esse crescimento está
refletido no maior fluxo destinado a investimentos, no
valor de R$367 milhões durante o primeiro semestre
de 2021; se comparado ao mesmo período de 2020, foi
140% maior”, detalha. Autor Beatriz Cavalcante
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Leituras VIII
A grande seca de
1877/1878 no Ceará

O presidente da Casa do Ceará,
José Sampaio de Lacerda Filho,
recebeu email sobre os horrores da
grande seca de 1877/1878 que matou
50% da população cearense da época,
400 mil pessoas.
Em termos relativos, a pandemia
produziu estragos e sequelas mas não
contundentes com a seca.
O pior é que não houve só uma seca
mas muitas que resultaram na criação
no Império da Inspetoria de Obras
contra as Secas, mais tarde Departamento Nacional de Obras contra As
Secas, hoje destruído pela corrupção generalizada dos políticos,
O email mostra uma foto emblemática que apareceu em
vários jornais de todo o mundo, mas não há informações sobre
quais jornais, Não havia teve, etc.
A fotografia que circulou o mundo durante a maior seca da
história da região nordeste, ocorrida em 1877 e 1878, mostra
de pai e filho cearenses.
Conhecido como “A Grande Seca”, o evento trágico guardou na memória dos brasileiros muita morte, dor e resistência
do povo nordestino.
Na época, o fenômeno climático matou cerca de 400 mil
pessoas, quase metade da população do Ceará naquele período.
Essa seca marcou a história da região e também foi responsável
pela primeira grande diáspora nordestina.
Cerca de 200 mil pessoas se refugiaram em outros estados.
José do Patrocínio, jornalista negro e ativista, fez com que as
imagens, captadas pelo fotojornalismo nascente, fossem transformadas em uma espécie de encarte e publicadas em jornais
de todo o Brasil e o mundo. Houve comoção geral e até o Papa
da época enviou mensagens de solidariedade.
Após comoção, campos de concentração foram construídos
e passaram a abrigar quem já estava para morrer de fome.
Corpos eram abandonados diariamente nas portas das casas.
Apodrecendo ao sol de 40 graus, apenas os urubus mantinham
a dieta sem fome, ao saborearem os corpos dos desvalidos.
As imagens foram fotografadas pelo fotojornalista J A Corrêa, dizem seus biógrafos que, após as captações, o jornalista
nunca mais foi o mesmo.
“A Grande Seca” foi retratada em quadros, livros, filmes e
séries, mas a sua maior presença está nas vozes e memórias
de homens e mulheres que passaram aos seus filhos e netos as
dificuldades vividas durante a desgraça de 1877.
Texto - Joel Paviotti
Thais Gomes
Iconografia da História, a Grande Seca de 1877 deixou
marcas profundas aqui no Ceará, muito embora somente nos
últimos anos é que temos visto mais interesse sobre o assunto.
Como um dos reflexos dessa seca, em 1878 ocorreu o chamado
“Dia dos Mil Mortos…
Roseli Andrade
É de sangrar o coração, infelizmente, a história se repete e
a Humanidade cada vez mais desumana...
Maria Freire
Conheço muito bem esta história de grandes secas do sertão
nordestino contada pelos meus bisavós, que contaram aos meus
avós, que contaram aos netos. Era um cenário devastador pra
quem presenciou, neste período era só o sertão nordestino, e
nos dias a…
Elisabeth Rodrigues
Moro no Estado de SP, interior e a situação de nossas águas
não está bem.Uma represa que abastece várias cidades está
com apenas 20 por cento de sua capacidade. Parece que as
pessoas não percebem que nossas águas são finitas e que o
verde que cobre …
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Governo do Ceará assina acordo com a Linde/White Martins
para a produção de Hidrogênio Verde no Pecém

O governador do Ceará, Camilo Santana, assinou em
Munique, na Alemanha, acordo com a multinacional
alemã Linde para implementação de uma planta de
hidrogênio verde no Ceará. Maior empresa global na
produção de gases industriais e engenharia, a Linde é
representada na América do Sul pela White Martins.
Esse é o 12º memorando de entendimento assinado
pelo Ceará para a produção de H2V no Complexo do
Pecém.
A Linde está investindo muito em tecnologias na
área de hidrogênio verde e enxerga o Ceará com grande
potencial para a produção de energia limpa, devido às
condições favoráveis de vento e sol, além da localização
privilegiada do estado. Estamos muito confiantes de que
vamos firmar mais essa
importante parceria para
a produção de Hidrogênio Verde”, citou o governador Camilo Santana
durante a assinatura do
memorando de entendimento, que foi realizada
na sede da empresa.
O vice-presidente
Global da Linde, David
Burns, comentou a assinatura do acordo com
o Governo do Ceará. “É uma satisfação muito grande
trabalharmos juntos nesse projeto. A White Martins já
tem sua planta (de oxigênio) no Pecém, e agora temos a
necessidade de produzir combustível sustentável. A Linde
tem buscado parceiros e o Ceará tem muito potencial
nesse sentido. Acredito que essa será uma parceria muito
importante para o estado, para o Brasil e para a Europa”,
citou Burns.
“Estamos preparando o Ceará para um futuro bem
diferente do que estamos vivendo hoje. Nosso estado

tem total condições de se tornar um player mundial na
produção de hidrogênio verde”, disse o secretário do
Desenvolvimento e Trabalho, Maia Júnior. A assinatura
do memorando contou ainda com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; e do secretário de Relações Internacionais, César Ribeiro, além do
diretor da White Martins, Guilherme Ricci, entre outros
diretores da multinacional alemã.
O HUB de Hidrogênio Verde do Ceará, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, foi lançado neste
ano em parceria com a Universidade Federal do Ceará
(UFC) e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). A
ideia é buscar reduzir a emissão de poluentes com novos
investimentos e ampliar as oportunidades de negócios
e geração de empregos
no Ceará, para assim
impulsionar a economia
do Estado. O hidrogênio
verde (H2V) é produzido
através de fontes renováveis e é atualmente
considerado o pilar da
transformação.
Até o momento já foram assinados 12 memorandos de entendimentos
com empresas nacionais e
internacionais para implantação de projetos no HUB de
Hidrogênio Verde do estado. “Esse é um passo importante para a descarbonização do mundo. Estamos em uma
grande força-tarefa para transformar o Ceará em um HUB
de hidrogênio verde, que é o combustível do Futuro. O
mundo inteiro procura alternativas para reduzir a emissão de poluentes. Além disso iremos mudar a realidade
socioeconômica do Ceará com novas oportunidades de
emprego e renda para os cearenses”, afirmou o governador Camilo Mat 50,

No Ceará, 1% mais rico ganha 40,5 vezes
mais do que a parcela mais pobre

Em 2020, a diferença da renda mensal média entre os
mais ricos e mais pobres no Ceará chegou a ser de R$
12.400 conforme dados do IBGE.
Enquanto a parcela mais pobre do Estado vive com
renda média mensal de R$ 314, o grupo de mais ricos, representando não mais do que 1% da população do Ceará,
detinha rendas mensais acima de R$ 12 mil durante todo
o ano de 2020, em meio à crise sanitária da Covid-19.
As informações fazem parte da Pesquisa Nacional de
Amostra Domiciliar Contínua 2020 divulgada no dia,
19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Publicidade
O estudo mostrou que a parcela mais rica do Estado
recebia em média rendas 40,5 vezes maiores do que a
mais pobre do Estado. Em 2020, a diferença da renda
mensal média entre os mais ricos e mais pobres no Ceará
chegou a ser de R$ 12.400.
Além disso, do total 5,4 milhões de cearenses com
algum tipo de renda, apenas 3,2 milhões tinham a renda
associada algum tipo de trabalho, seja com carteira assinada ou no mercado informal.
Número apresenta uma redução de 400 mil pessoas,
ou seja, a quantidade de cearenses que tinha renda vindo
de alguma atividade de trabalho caiu 12,5%.

Por outro lado, o número de cearenses que tinha renda
dependente de programas sociais aumentou 20,8% saindo
de 2,4 milhões em 2019 para 2,9 milhões em 2020.
A categoria inclui seguro-desemprego/seguro-defeso,
programas sociais do governo e abarca assim o Auxílio
Emergencial. Conforme o IBGE, cerca de 32,1% das
pessoas que moravam no Ceará até fim de 2020 tinham
a renda dependente de programas sociais.
O instituto destaca, porém, que tal redução não
foi um fenômeno exclusivo do Ceará, ocorrendo em
todas as demais unidades federativas do Brasil. No
País, a dependência das famílias de rendas vindo de
outras fontes, como as medidas emergenciais criadas
durante a pandemia, aumentou de 12,2% da população
para 19,2%, afetando assim 1,8 milhão de pessoas
em 2020.
No Estado, a renda média mensal real das famílias
ficou em R$ 1.667 durante o ano passado. Número
representa avanço de 4,3% com relação a 2019, colocando o Ceará com o terceiro maior rendimento mensal
médio dentre os nove estados do Nordeste. Apesar do
aumento de R$ 69 em um ano, a renda médias dos
cearenses permaneceu abaixo da média nacional de
R$ 2.213.
Autor Alan Magno, Tipo Notícia O POVO

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

15

DEZemBRO/21

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Universidade de Fortaleza firma
convênio com a UNISSS. da Itália

Domenico D’Orsogna ao lado de Humberto Cunha
em visita à Universitá Degli Studi di Sassari, nova parceira da Unifor (Foto: Arquivo Pessoal)

Parceria irá possibilitar benefícios
aos estudantes, além de possibilitar
o intercâmbio entre professores de
ambas instituições.
Domenico D’Orsogna ao lado de
Humberto Cunha em visita à Universitá Degli Studi di Sassari, nova parceira
da Unifor (Foto: Arquivo Pessoal)
A Universidade de Fortaleza, da
Fundação Edson Queiroz, assinou
acordo de cooperação técnica com
a Universitá Degli Studi di Sassari
(UNISS), instituição de Ensino Superior da Itália. A parceria, iniciada no
último mês de setembro, tem o objetivo
de promover o intercâmbio de estudantes, funcionários, docentes e pesquisadores, além de implementar projetos
conjuntos de pesquisa e proporcionar
eventos científicos e culturais.
Antes mesmo do convênio, a Universidade de Fortaleza e a UNISS
já haviam realizado atividades em
conjunto, como a participação do professor Domenico D’Orsogna, docente
da instituição italiana, em edições do
Encontro Internacional de Direitos
Culturais, evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional da Unifor (PPGD).
O professor Humberto Cunha,
docente do PPGD e organizador do
Encontro Internacional de Direitos
Culturais, que anteriormente ministrou
palestras e aula magna na universidade
italiana, conta que a Unifor sempre
busca realizar convênios internacionais, chamados de “convênios guarda-chuva”, que podem ser desdobrados
em acordos mais específicos, conforme os interesses mútuos.
“Desde 2018, comecei a me aproximar da Universitá Degli Studi di
Sassari, devido às minhas idas à
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UNISS, bem como à participação do
professor Domenico D’Orsogna no
Encontro Internacional de Direitos
Culturais, em Fortaleza. Resolvemos
propor uma parceria, devidamente
acatada pelas instâncias diretivas das
duas Universidades, para possibilitar
de forma institucional os intercâmbios
acadêmicos”, conta Humberto.
Por autorização dos coordenadores dos programas de pós-graduação
stricto sensu de ambas as universidades – Giuliana Giuseppina Carboni
(UNISS) e Rômulo Guilherme Leitão
(Unifor) –, um acordo mais específico
e operacional está sendo minutado,
objetivando, em relação aos benefícios
proporcionados aos estudantes, que
os alunos da Unifor assistam aulas na
Itália e vice-versa. No mesmo sentido,
“os professores do PPGD poderão
ministrar aulas na UNISS e os de lá
aqui, e também poderemos desenvolver
pesquisas em conjunto”, esclarece o
professor Cunha.
Conheça o PPGD da Pós-Unifor
O Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional da Unifor é
conceituado com nota 6 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), sendo o
único de todo o Norte e Nordeste a
atingir essa pontuação. Com esse título,
o curso firma-se como um dos melhores
do país, aliando ensino de excelência
à oportunidade de realizar networking
com profissionais do Brasil inteiro.
Além disso, a elaboração de pesquisas é uma prática intensa do Programa,
sendo possível desenvolvê-las em
conjunto com instituições dos Estados
Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha,
Itália e outros países. Saiba mais sobre
o programa clicando aqui.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery
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Leituras IX

Marcas do Tempo

Regina Stella (*)
Natal vem vindo com as promessas de alegria e paz entre
amigos, compreensão para os menos queridos ou apenas tolerados, e em cada um o desejo de relevar, e perdoar.
Com ele a lembrança impreterível de que o fim do ano se
apresenta, pede as contas e vai e se vai deixando crédito para
alguns, saldo para os outros e dívidas que nunca se pagará.
Correm por conta dos imprevistos, das incertezas, fatos sem
explicação, por que indecifráveis.
O tempo está fluindo e para dizer dele, nada melhor do que
tirar do quotidiano um episódio-espontâneo, amostragem típica
da vida, nascido de um diálogo descontraído, o fio da meada.
O tema aflorou pouco depois de completada a ligação. Eu
falava para um médico amigo, dos que vieram para Brasília,
pioneiros, aqui se implantaram, daqui partiram em busca de
novos conhecimentos no Exterior e depois, embora tentados por
ofertas compensadoras, optaram pelas incertezas aqui mesmo
no Brasil, e em Brasília estão.
- Eu e minha mulher vamos muito bem. Os filhos crescendo,
o amadurecimento dos anos bordando a alma e...
Entre as palavras e o que chegava à tona, eu percebia, a
sensibilidade ia longe e alto, as arestas tinham sido podadas
e, tranquilo, apreciava da vida os fatos, sem mágoa ou rancor,
discorrendo sobre eles, construindo uma excelente argumentação
sobre a passagem da vida pelos anos, pelas pessoas, o ontem, o
hoje e o amanhã se alternando na vivencia dos dias.
No campo da medicina uma visão ainda pragmática, com
a fé redobrada, nas grandes descobertas, nas pesquisas diretas,
na terapêutica dos remédios. Entretanto além das insinuações,
quase ostensivas em alguns casos, uma componente nova, crença
mais forte nas forças do imponderável, aceitação de algo que
está acima e além.
Não que houvesse a pieguice de uma transição sumária, e
a confissão num poder onisciente e onipresente. Velada, deixava-se, contudo, trair nas reticencias.
- A gente de tanto se repetir diante do espelho – continua
ele – nota um dia que o rosto está diferente. Busca a causa, interroga e volta a indagar com os olhos, e nota um ruga persistente
em torno da boca, outras paralelas e mais profundas na fronte,
e de repente a sensação de que centenas de horas, milhares
de segundos de tanto martelar e persistir, marcaram trilhas do
tempo, riscando na pele uma estranha rede hidrográfica por onde
a gente tem a impressão de que a vida começa a ser drenada.
- Estou em paz com a medicina. A certeza de que não me
omiti, e o juramento que um dia prestei, faz parte do meu todo
dia. A clínica está madura, a clientela regular e a enfermaria do
Hospital recebendo as atenções especiais de um coração que
por formação admite a socialização dos serviços médicos, mas
por fora da conjuntura, aceita sem protestos, os padrões atuais.
E o diálogo prosseguiu sobre um fato e outro, apreciações
do quotidiano, até que novamente voltou o tema dos anos, como
se na sua condução houvesse um episódio que espicaçasse o
meu amigo.
- Imagine você que ontem recebi uma jovem mãe no meu
consultório. Anos atrás era minha cliente, menina ainda. Agora,
vinha acompanhando o primogênito de um casamento que assisti
há 3 anos. Consulta de rotina, exames, orientação despedidas, o
natural acompanhamento até a porta, e o ato final.
- Dê um beijo no Vovô disse a jovem mãe, sem se preocupar
em escolher palavras, sem se preocupar em escolher palavras. E
acrescentou o meu amigo com uma certa mágoa que eu percebesse... e do mesmo modo inocente e gracioso como há dez anos
ela beijara o “Tio” que a mãe, agora avó, apontara na mesma
porta e em idêntica cena, a criança me beijara.
Rimo-nos ambos, há tanto tempo o conhecimento e a amizade favorece a troca de ideias e a participação de fatos do todo dia.
Emocionada desliguei o telefone e me dirigi compulsivamente
para o espelho, onde com os olhos úmidos uma imagem de avó
acenou timidamente para uma tia...
(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista, escritora, cronista,poetisa.
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Ampliação da fábrica da Votorantim potencializa
o Ceará como polo produtor de cimento
A empresa ampliou sua indústria localizada em Caucaia, dentro da área do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém, e aumentou sua capacidade de produção de
200 mil toneladas por ano para um milhão
Na manhã desta terça-feira (9), o governador Camilo
Santana foi a Caucaia participar da visita à ampliação
da fábrica da Votorantim Cimentos, que aumentou sua
capacidade de produção em cinco vezes. Dentro da área
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a unidade
passa a ter potencial para produzir até um milhão de toneladas de cimento por ano. A novidade é que a tecnologia
usada na nova planta industrial permite um redução de
60% da emissão de gás
carbônico (CO²) no processo de fabricação do
produto.
Quando atingir o pico
de produção, o empreendimento vai gerar até
105 empregos diretos,
sendo 50 desses fruto da
ampliação. O governador
Camilo Santana comemorou o surgimento de
novos postos de trabalho,
principalmente em um
momento retomada da
economia por conta da
pandemia. “Esse anúncio
aqui não é só mostrar
o quanto a Votorantim
acredita no Ceará e no
potencial do nosso povo,
mas é a oportunidade de
aumentar empregos para
os cearenses. Os estudos
mostram que cada emprego direto nessa fábrica
pode gerar até quatro
indiretos. Portanto, para
nós, é fundamental neste
momento gerar empregos
para os nossos irmãos
cearenses”, enfatizou o
governador.
O investimento na ampliação foi de aproximadamente
R$ 200 milhões. Marcelo Castelli, presidente global
da empresa, comentou com alegria a concretização
do planejamento feito para a unidade. “Essa é a nossa
maior conquista dos últimos tempos em solo brasileiro.
Simplesmente saímos de 200 mil toneladas e chegaremos
a um milhão por ano. É uma Unidade muito bem administrada, uma das referências de eficiência nas plantas
da Votorantim no Brasil e no mundo”, destacou. O chefe
maior da Votorantim informou que a empresa continua
com planos de ampliação no estado. “Ficamos muito
felizes de continuar apostando no Ceará, que há muito
nos recebeu de braços abertos, desde nossa unidade em
Sobral. Esperamos que dê certo também a expansão de
Sobral”, disse Marcelo.
Com o aumento da capacidade de produção da empresa, o Ceará passa a ter um potencial para produzir 2,2
milhões de toneladas de cimento e se transforma em um

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

polo do setor. Outras cinco cimenteiras buscam entrar no
mercado local para atender o desenvolvimento do estado.
Sustentabilidade
Com a tecnologia adotada na nova planta, a Votorantim
vai diminuir a poluição que ocorre durante o processo de
fabricação do cimento. Danilo Valadares, diretor de Operações da Regional Nordeste, explicou de que maneira
isso será feito. “A gente vai produzir um cimento CP332. Essa é uma das vantagens, é um projeto sustentável.
Vamos reduzir 60% da emissão de CO² por tonelada com
a tecnologia implementada no processo”, comentou.
Além disso, o novo modelo de produção reduz em 30%
o consumo de energia e
90% o de recurso hídrico
industrial.
Marcelo Castelli reforçou que os planos da
empresa são ainda mais
arrojados no tocante à
contribuição com o meio
ambiente. “Aqui temos
um moinho vertical, que
é a melhor tecnologia disponível. Esse cimento tem
60% menos de emissão de
CO². A redução do impacto
ambiental continuará em
largas escalas. Em 2050
nós queremos chegar com
emissão zero de CO² e a
Pecém 2 nos ajuda nesta
jornada”, enalteceu o presidente da Votorantim.
O Complexo do Pecém
tem se destacado por atrair
novos negócios comprometidos com a sustentabilidade. Camilo Santana pontuou um novo segmento
que vai contribuir bastante
com isso, além da geração
de emprego e renda. “O
Ceará parte na frente. Já assinamos 12 protocolos com
empresas internacionais
para montar usinas de produção de hidrogênio verde no
Complexo Portuário do Pecém”, relatou o governador.
Ambiente propício para negócios
Presente à solenidade, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, ressaltou
a atuação na captação de novos projetos para o estado.
“Precisávamos resgatar um desenvolvimento diferente
para o Ceará. Temos trabalhado unidos. Não estamos
perdendo as oportunidades que têm surgido. Estamos
com o olhar para o que é possível fazer para o Ceará
se desenvolver”, comentou o gestor, que informou
ainda que “desde 1992 o Ceará não tinha um ano tão
pródigo em geração de emprego”. Ele acredita que
a retomada da economia “será uma constante daqui
para frente pelo volume de investimentos que a gente
conseguiu captar”. Fhilipe Augusto - Comunicação
Institucional Texto
Carlos Gibaja e Helene Santos Fotos
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Leituras X

Culinária

O que escrever em seu túmulo se você é...
ESPÍRITA
→ Volto já.
INTERNAUTA
→ www.aquijaz.com.br
AGRÔNOMO
→ Favor regar o solo com Neguvon. Evita Vermes.
ALCOÓLATRA
→ Estou aqui contrariado por não ter participado da
saideira.
ARQUEÓLOGO
→ Enfim, fóssil.
ASSISTENTE SOCIAL
→ Alguém aí, me ajude!
BROTHER
→ Fui.
CARTUNISTA
→ Partiu sem deixar traços.
DELEGADO
→ Tá olhando o quê? Circulando, circulando...
DILMA
→ Foi golpe!!!
AÉCIO
→ Enfim, pó!
LULA
→ O túmulo é de um amigo meu.
BOLSONARO
→ Morri porra! E daí? tALKEII?
ECOLOGISTA
→ Entrei em extinção.
ENÓLOGO
→ Cadáver envelhecido em caixão de carvalho, aroma
formol e after tasting que denota presença de Microorganismos diversos.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
→ É no túmulo ao lado.
MACHISTA
→ Rígido, como sempre.
GAY
→ Ui... virei purpurina!
HERÓI
→ Corri para o lado errado.
HIPOCONDRÍACO
→ Eu não disse que estava doente?
HUMORISTA
→ Isto não tem a menor graça.
JUDEU
→ Quem está tomando conta do lojinha?
PESSIMISTA
→ Aposto que está fazendo o maior frio no inferno.
PSICANALISTA
→ A eternidade não passa de um complexo de superioridade mal resolvido.
SANITARISTA
→ Sujou!!!
SEX SYMBOL
→ Agora, só a terra há de comer.
MAÇOM
→ Agora é que eu não revelo nosso segredo!!
FUNCIONÁRIO DA CAIXA
→ Vem pra Caixa você também, vem!
E, para fechar com chave de ouro, afinal de contas...ele
não poderia faltar:
O ADVOGADO
→Disseram que morri... Mas ainda cabe recurso... Vou
recorrer!!!Share

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia)
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Bezerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel 61 3274-7805
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolandia) arrendatário - 3329-8761/33234207
Bartolomeu
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
Tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Wellington (IPU),
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinheiros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e Wellington
Manoel Facundo Oliveira (Boa Viagem).
Beirute Sul
Proprietário Francisco Marinho (Ipu) - SCLS 109 Bloco”A”
Loja 2/4 – Asa Sul CLS 211 Bloco C Loja 17 - CEP 70.272.530
Reservas 3363-3062 e 3245-3463 Gerente Edison Carlos Vidal
(Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes (Quixadá)
Beirute Norte
Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, Brasília)
Coco Bambu – Frutos do Mar
Gerente Geral Élson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pinheiro (Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortaleza) Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo
Auzivan Pinheiro (Milhã) SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte
Cicone Parque - 70200-002 Tel 3224-5585
Brasília Shopping
Setor Comercial Norte Q. 5 Bloco A Brasília shopping Lojas
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF - 70297-400 - (61) 30381818
Coco Bambu Águas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 32620559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara)
e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luís Neto Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapina),
bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Recepcionista Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor de
Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel 61.
3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224-1634 / 3226-1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre: Valdemir Alves Souza (Sobral); garçom: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Independência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisimar
Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Geremias 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 César
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril).
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Biano, filha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas
03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçom: José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, pizzaiolo Sinobilino Bezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368-3337
Gero
SHIN C 04 Lote A 22 Térreo Iguatemi. - Telefone: 35775522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolândia), Maitre:

Humor Negro e Branco Humor
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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 Alcimário (Pereiro).
Ki Filé
405 Norte, Bloco A - Lojas 55/65/69- (61) 3274-6363
Maitre- Roberto Cavalcante (f. Cearense), Gerente : Eduardo Vasconcelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Raimundo 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) 3389-7000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte,
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 33820444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 - 3201-5204. Dono e Maitre – Francisco
Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe)
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14 - Lago Norte/2194-7641
Em frente a loja do Pão de Açúcar.
New Koto (comida japonesa)
SQS 212 loja 20 - 3346 9668 - Garçons: Francisco Olavo Aprigio,
Francisco Antônio Souza, Gelinaldo Brito e Genildo Brito, todos de
Guaraciaba do Norte, José Wilson (Boa Viagem), cozinheiro José
Aurélio (Sobral), sushiman João Carlos Nascimento e o ajudante
dele, Eridam Lopes e o ajudante de cozinha Francisco Alan, todos
de Guaraciaba do Norte
Oxente Carne de Sol:
Q 04, Conjunto J ite, Vila Buritis, Planaltina DF, 3389, 4005
- Copeiro Francisco das Chagas Aguiar (Sobral
Pizzaria Primu’s Grill
Dono: Chico Élcio (Sobral) Quadra 4. Conj, A Lt 60 – 9627 6430
Planaltina 73.300-000
Praliné
SCLS 205 Bloco A – Loja 03 – ASA Sul 70.235-510 – 3443 7490,
3443 7090 - Garçons – Raimundo Viana (Crateús), José Osmar Gabalia (Sobral) - Caixa: Eliane Paiva (Groaíras)
Recanto do Norte
Donos: Eudes Braga Mesquita e Antônia (Toinha) Celeste
Jorge Mesquita (Santa Quitéria)
409 Norte, Bloco B, Loja 65 – Tel 3271 8722
Restaurante Central
Proprietário: José Maria Aguiar (Sobral); Churrasqueiro e especialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados: Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de Confecções de Planaltina-DF
- 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias (Independência); Gerente
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área Especial S/N - Mercado do Núcleo
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147-0585 3021-4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independência) Manuel Messias Lima
da Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110
035 Tel 3563-4674
Silvio’s Bar e Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 3349-5650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 3328-4265
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Casa sai da pandemia fortalecida pela solidariedade

A atual diretoria da Casa do Ceará que assumiu o
mandato em 01.10.19 não contava com a pandemia
da Covid-19 que abalou o mundo e vem trabalhando incansavelmente na manutenção e até ampliação
da carteira dos serviços assistenciais oferecidos à
comunidade de Brasília e Entorno.
O presidente da Casa, José Sampaio de Lacerda Júnior assinalou que “a pandemia atingiu
profundamente a estrutura institucional da Casa. O
quadro social da Casa, como de todas instituições
congêneres é muito restrito e a receita não chega a
50% das necessidades. A instituição possui 30 mil
m² de espaço físico e 6 mil m² de área construída,
precisa de manutenção e cuidados. Para custeio
de suas atividades o Governo do Distrito Federal
repassa mensalmente o valor de R$ 15.889,00 para
cobertura das despesas de sete dos 18 idosos acolhidos na Pousada Crysantho Moreira da Rocha.”
A superintendente da Casa, Antônia Guimarães,
ex-presidente o Conselho dos Direitos da pessoa Idosa do
Distrito Federal, recordou que, em 2020, no momento crítico
da pandemia, foi reduzido drasticamente o quadro de pessoal,
ficaram apenas os servidores necessários ao atendimento dos
idosos e os necessários à manutenção, conservação e limpeza.
As receitas da instituição foram reduzidas em cerca de 40%, o
que levou a uma compressão de despesas para manter a entidade
em pleno funcionamento. A Casa hoje conta com um quadro
reduzido de apenas 44 funcionários, sem que isso tenha afetado
o desempenho de seus serviços
Durante o período pandêmico foram realizadas reformas
urgentes nas duas unidades de saúde (odontoclínica e policlínica) na pousada dos idosos, nos banheiros externos para atender

melhor aos usuários.
A pandemia convocou o país para prestação de serviços
de qualidade para a sua população idosa, com a nossas experiências de gestão firmamos parceria com outras instituições
como UNICEUB e clínica Evoluir para prestação de serviços
de fisioterapia voltada para pessoas idosas. A Casa do Ceará
renovou a parceria com o Governo do Distrito Federal para continuidade do convênio que contempla sete idosos acolhidos em
sua ILPI. Para atender a necessidade do pleno funcionamento
dos serviços assistenciais, abrimos um curso para cuidadores de
idosos e formamos a primeira turma e estamos nos preparando
para a formação da segunda turma.
Graças a generosidade da deputada federal Paula Belmonte,

que esteve várias vezes visitando a Casa do Ceará e a
Pousada dos Idosos, fomos beneficiados com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$
200.000,00. O projeto foi entregue e aprovado pela
Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, do Ministério
da mulher, da Família e dos Direitos Humanos,(veja
matéria especial nesta edição) e tem como objetivo
atender todos as pessoas institucionalizadas.
No ano de 2019, a Casa atendeu cerca de 28.156
pessoas carentes na clínica médica, odontoclínica e
cursos profissionalizantes e no ano de 2020 foram
atendidas 17.403 pessoas. Em 2021, retomamos os
atendimentos, com protocolos de segurança com
um modesto crescimento em relação a 2020.
A partir de janeiro, com vacinação da população de Brasília. Com resistências as variantes, a
Diretoria pretende normalizar todos os serviços
assistenciais, de formação e capacitação profissional, as atividades culturais e artísticas, como a festa
junina e jantares de confraternização da comunidade cearense,
os eventos dos grupos organizados como os de Sobral e Aurora,
lançamento de livros, realização de shows. As atividades de
três bibliotecas, a Pinacoteca e do Museu de Artes e Tradições
do Nordeste também foram impactadas. Em 2022, tudo será
retomado, o Natal Feliz.
A diretoria está retomando as negociações para a implantação
do Projeto Fausto Nilo da nova sede social que colocará a Casa
do Ceará no roteiro turístico e artístico de Brasília. O projeto
aprovado pela administração de Brasília, ampliará a estrutura
física de sua sede que passará de 6.000 para 12.000m de área
construída, numa gleba de 15.000 e continuará prestando serviços
de qualidade as pessoas carentes do Distrito Federal e Entorno.

izadas pela Casa. No dia que aconteceram outras festas, a da da Casa do
rense. Um evento que marcou época e mostrou a revitalização da Casa.
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