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Casa do Ceará presta contas de suas atividades em 2020, na pandemia. 
Tudo foi feito para manter a Casa. Nenhum idoso foi atingido pela Covid. 

Agradecimento aos seus benfeitores, ao auxílio emergencial e ao Itaú. Leia mais na pág. 4

Coral formado pelos idosos. 

Ceia natalina dos idosos da Casa do Ceará. Leia mais na pág. 4Alunos e Coordenadoras do curso 
Cuidador de Idosos.

Turma do curso Cuidador de Idosos,com 
os representantes da Casa do Ceará.

Vacinação chegou para os idosos da Pousada da Casa do Ceará. Leia mais na pág. 20

Casa do Ceará lembra São José 
com missa na Pousada com os idosos. Leia mais na pág. 20

Padre José Henrique, colaboradores e idosos.Colaboradores e idosos da Casa do Ceará.

Vicente Nunes de Magalhães Zilma Lavorato recebendo a Hóstia Consagrada. Geraldo Camilo e Francisco de Assis tocando instrumentos. 

Casa do Ceará capacita profi ssionais cuidadores de 
idosos para o mercado de trabalho. Leia mais na pág. 04
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Conversando com o Leitor 
# Seguimos o Google Analystics para registrar um 

acréscimo acumulado de 447,943 acessos do nosso 
Portal (www.casadoceara.org..br até 15.02.2021. Não 
estamos no melhor dos mundos. Todos os sites tiveram 
uma redução nos seus acessos, depois que surgiram as 
redes sociais alternativas, especialmente whats app, 
além do face book e o you tube. Seguimos resistindo a 
uma tendência até que surjam novas opções.

# Tivemos a visita de nacionais de 14 países, Estados 
Unidos, Canadá, China (Beijing e Xangai), Ucrânia 
(Kiev) Argentina (Buenos Aires), Egito (Cairo), Bélgica, 
Espanha, Reino Unido, Irlanda, Estados Árabes Unidos 
(Dubai) e Romênia.

# No Brasil, tivemos a visita de brasileiros de 114 
cidades. Quando começamos, 10 anos atrás. Brasília, 
Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Belo 
Horizonte estavam sempre na frente.

# Nunca tivemos uma fi leira de cidades do Ceará na 
listagem de audiência.

# Hoje, a fi leira é puxada pelos municípios do entorno 
de Brasília: Valparaíso, Novo Gama Planaltina, Águas 
Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia Sato An-
tônio do Descoberto. Nada mal. Estamos juntos o que é 
muito bom. Os moradores destas cidades têm procurado 
os serviços da Casa,

# Mesmo assim registramos Fortaleza, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Goiânia, Curitiba, 
Porto Alegre, Manaus, Campina Grande, Natal, Caldas 
Novas, Cristalina, Sobral, Vila Velha, Teresina, Floria-

nópolis, São José do Rio Preto, Anápolis, Juazeiro do 
Norte, São Luiz.

# Os nossos demais sites continuam sua trajetória de 
sucesso, O dos 50 anos de Brasília, que tem tudo sobe 
a história de 150 cearenses que contribuíram a implan-
tação de Brasília, segue cm 163 mil visitas.

# O site dos 50 anos da Casa do Ceará, que tem ou-
tra 150 biografi as de cearenses que se destacaram em 
Brasília está com 47.150 visitas. Somados, são mais 
210 mil visitas. Merecem ser vistos pelos cearenses e 
conhecidos pelos estudiosos da cearensidade.

# Continuamos pensando como vamos homenagear 
os cearenses mortos em Brasília pela pandemia. Acei-
tamos sugestões. 

# Continuamos sendo a única Casa dos Estados brasi-
leiros ainda funcionando em Brasília, com um reduzido 
quadro de associados. Temos na prestação de serviços a 
alternativa para continuamos funcionando. 

# Atualizem seus endereços.
# Enfrentamos difi culdades e incompreensões. Em 

2020 com a pandemia, não tivemos a circulação mensal 
do nosso Ceará em Brasília, Foram apenas 6 edições. 
Face as grandes difi culdades encontradas, superadas 
com a compreensão de todos.

# Visitem o nosso portal Vejam o acervo de fi lmes e 
imagens sobre o Ceara e os cearenses na TV Casa do 
Ceará e na link de vídeos.

Espaço Lúciano Barreira
Nevou noite passada
8:00 - Eu fi z um boneco de neve.
8:10 - Uma feminista passou e me perguntou por que 

eu não fi z uma mulher de neve.
8:15 - Então, fi z uma mulher de neve.
8:17 - Minha vizinha feminista reclamou do peito 

volumoso da mulher de neve dizendo que ela tinha sido 
feita com olhar masculino.

8:20 - O casal gay que morava nas proximidades deu 
chilique dizendo que eu deveria ter feito dois homens de 
neve.

8:22 - Um homem-Mulher-Trans perguntou por que eu 
não fi z apenas uma pessoa de neve com partes destacáveis.

8:25 - Uns veganos reclamaram do nariz de cenoura, 
alegando que vegetais são comida e não decoração.

8:28 - Fui chamado de racista porque o casal de neve 
é branco.

8:31 - O muçulmano do outro lado da rua exigia que a 
mulher de neve fosse coberta.

8:40 - A polícia chegou dizendo que alguém sentiu-se 
oprimido por meu discurso de ódio.

8:42 - A vizinha feminista reclamou novamente que a 
vassoura da mulher da neve precisava ser retirada porque 
representava as mulheres em um papel doméstico.

8:43 - O ofi cial de justiça me intimou por fascismo.
8:45 - A TV me entrevistou. Perguntaram se eu sabia 

a diferença entre homens de neve e mulheres de neve. 
Respondi: “bolas de neve”! e agora sou chamado de 
sexista.

9:00 - Apareci no noticiário como fascista, racista, 
homofóbico, sexista, machista, xenófobo, transfóbico.

9:10 - Me perguntaram se tenho algum cúmplice. 
Meus fi lhos foram levados pelo Conselho Tutelar.

9:29 - Manifestantes, ofendidos por tudo, marcharam 

pela rua exigindo que eu fosse preso
Ao meio-dia tudo derretia

Moral:
Não há moral para essa história. Isso é o que nos tornamos 

com a imbecilidade do politicamente correto pelo que, em 
breve, respirar ofenderá a alguém.”

VELHO? 
Um extenso estudo nos EUA revelou que:
A idade mais produtiva da vida humana é entre 60 e 70 
anos;
A 2ª etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 

anos;
A 3ª etapa mais produtiva é 50 e 60 anos. 
Antes disso o ser h não chegou no seu auge. 
A idade média dos vencedores do Prêmio Nobel é de 62 

anos;
A idade média dos presidentes das 100 maiores empresas 

do mundo é de 63 anos;
A idade média dos pastores das 100 maiores igrejas dos 

EUA é de 71 anos;
A idade média dos papas é de 76 anos.
Isso nos confi rma que os melhores e mais produtivos anos 

do ser humano estão entre os 60 e 80 anos de idade – ou mais. 
Esse estudo foi publicado por uma equipe de médicos e 

psicólogos no NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE.
Eles constataram que aos 60 anos você atinge o topo do 

seu potencial emocional e mental e isso continua até os 80 
anos.

Portanto, se você tem 60, 70 ou 80 anos, você está no 
melhor nível da sua vida.

- Fonte: Jornal de Medicina da Nova Inglaterra.

Expediente
Fundada em 15 de outubro de 1963

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho Editorial
Adyrson Vasconcellos (Santana do Acaraú), 

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

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

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

Diretor
Inácio de Almeida (Baturité)

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

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

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

CEP 70.790-100 | Fone: 3533 3800
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ExpedienteExpediente

Pouco se sabe como será o mundo pós pan-
demia.

O novo normal é apenas uma referência sobre 
costumes, trazendo consigo muitos desafi os e agra-
vos. O mundo está virando de ponta cabeça. A crise 
de valores é grande e não se sabe onde vai parar.

O mais populoso pais do mundo é uma ditadura 
violenta. E dai? Também apresenta um impressio-
nante desenvolvimento cientifi co e tecnológico.

 A fi la dos países pobres e necessitados de tudo, 
água tratada. Educação, saúde, trabalho, renda, 
capital,só cresce.

Nós brasileiros estamos num beco sem saída. 
Queremos ser o celeiro do mundo e destruímos 
a fl oresta amazônica e o pantanal para descobrir 
mineiros, produzir soja, exportar madeira, criar 
bois e acabar com os indígenas...

No plano urbano, nada dá certo. Há anos 
e anos. Só incompetência, roubo, corrupção, 
violência, esperteza e impunidade, em nome de 
uma democracia oral e de uma sociedade digital 
e pós ágrafa.

Tá ruço, pessoal, admitir o que vem por aí. Não 
me atrevo. A criptomoeda me apavora.

Gostaria de ver uma situação mais amena, tran-
quila. Em nome de uma nova ordem que a gente não 
sabe qual é, baniram-se até os ingênuos apelidos, hoje 
discriminação racial, com pena de prisão em regime 
fechado, sem direito a fi ança e a tornozeleira.

As necessidades das pessoas só crescem e aumen-
tam as desigualdades.

Os antibióticos, água tratada e vacinas aumenta-
ram a expectativa de vida, mas trouxeram inúmeras 
frustrações a humanidade.

Inácio de Almeida (Baturité) diretor
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Ayrton Rocha
Tem sempre uma forte pai-

xão na arte do pintor Ayrton-
Rocha Júnior.

Vejam a força das cores e nas 
expressões de uma de suas mais 
recentes tela !

História
Cearense do Araripe, Alen-

car Furtado teve a carreira 
política alavancada depois de 
se mudar para o Paraná, onde se fi liou ao MDB. Pelo 
partido, foi suplente de deputado estadual, depois 
eleito deputado federal em 1970 e 1974.

Furtado foi o último político a ter o mandato 
cassado pela ditadura do governo Geisel, em 1977. 
Durante o período em que teve os direitos políticos 
suspensos, fez campanha em 1978 para o fi lho Heitor 
Alencar Furtado, eleito deputado estadual e assassi-
nado quatro anos depois, quando tentava a reeleição. 
Após receber anistia política, José Alencar Furtado 
foi reeleito deputado federal em 1982.

MDB
Em nota, o MDB, partido pelo qual ele exerceu três 

mandatos de deputado federal, lamentou a morte do 
ex-parlamentar e disse que ele foi “um grande militante 
em defesa da democracia.

Mons. Pedro Rocha de Oliveira. 
Em 26 deste mês de janeiro, completam-se 50 anos do 

falecimento do Mons. Pedro Rocha de Oliveira. O Vice-
-Presidente Regional da ADSUM no Cariri – Monsenhor 
João Bosco Cartaxo Esmeraldo, juntamente com o Primeiro 
Secretário da Associação – Huberto Cabral agendaram com 
o Sr. Bispo Diocesano – Dom Gilberto Pastana e com o 
Reitor do Seminário São José do Crato, padre Acurcio Bar-
ros, a celebração de uma Missa, na Capela do Seinario.Na 
oportunidade, o Primeiro Secretário da ADSUM, Huberto 
Cabral, fez a leitura de um texto de memória biográfi ca do 
antigo Reitor do “Casarão de São José

Retorno
Voltou a Brasília o embaixador George Prata (For-

taleza), depois de cinco anos. Entrou para o Quadro 
Especial do Itamaraty. O outro embaixador cearense 
que estava em Bagdá, Migue Júnior Chaves de Maga-
lhães, será embaixador na China Nacionalista, mas não 
em Taipei, pois a China não aceita, mas estará baseado 
e Tóquio. Como chefe do Escritório de Negócios do 
Brasil para a China.

Promovido
Foi promovido a ministro de Primeira Classe o diplo-

mata Georgeo Torquato Firmeza. Que tinha mergulhado 
em Brasília e que reapareceu na poderosa na Secretaria 
de Assuntos Estratégicos, do almirante cearense Flávio 
Augusto Viana Rocha e que recentemente chefi ou mis-
são de alto nível a Buenos Aires.

Alencar Furtado
O ex-deputado federal 

José Alencar Furtado mor-
reu, em 11.01.2021., no 
apartamento onde morava, 
em Brasília, aos 95 anos. 
Segundo familiares, ele fa-
leceu devido a insufi ciência 
renal.

Alencar Furtado era avô do deputado federal Uldurico 
Júnior (Pros-BA), que lamentou o falecimento pelas 
redes sociais. “Ele deixou um legado muito grande. Foi 
um deputado muito atuante e representou muito bem o 
seu estado e o nosso País”, disse. 

O mais um cearense chega ao bispado
Papa Francisco nomeou em 23 de dezembro de 2020, 

o padre Júlio César Gomes Moreira como bispo titular 
de Tisiduo e auxiliar na arquidiocese de Belo Horizonte 
(MG). Até então o padre atuava como presbítero na 
paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Sobradinho 
(DF). Também exercia a função de coordenador da Co-
missão do Clero e membro do Colégio dos Consultores 
da arquidiocese de Brasília (DF).

Biografi a e trajetória religiosa
Filho de Luís Gonzaga Moreira e Maria Janete Gomes 

Moreira, padre Júlio nasceu em Fortaleza (CE), em 18 
de março de 1972. Bacharelou-se em Psicologia pela 
Universidade de Brasília em 1997 e em Filosofi a e Te-
ologia no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília 
Nossa Senhora de Fátima, em 2003. Especializou-se 
em Análise Existencial e Logoterapia de Viktor Frankl 
(2011-2012).

Foi ordenado padre da arquidiocese de Brasília em 6 
de dezembro de 2003. Atuou como pároco da paróquia 
São José, em Brazlândia (DF) de 2004 a 2005. Também 
foi formador no seminário maior Nossa Senhora de 
Fátima da arquidiocese de Brasília de 2006 a 2007 e no 
seminário propedêutico São José, de Brasília, de 2008 
a 2010. De 2011 a 2015, foi reitor do seminário maior 
Interdiocesano São João Maria Vianney e do Seminário 
Propedêutico Santa Cruz, em Goiânia.

Também colaborou no Santuário do Santíssimo 
Sacramento, em Brasília, em 2016, e foi vigário epis-
copal do vicariato Centro de Brasília, no mesmo ano. 
Até então, vem exercendo as funções de coordenador 
da Comissão do Clero de Brasília (2019-2020), mem-
bro do Colégio dos Consultores e pároco da paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Sobradinho-DF 
(2017-2020).

Não era para vazar
Mas vazou. Em Fortaleza, foi escancarada a troca 

de votos para o deputado Artur Lira para a presidência 
da Câmara por cargos nos 3º, e 4º. Escalões do verbos: 
carinhoso que deveriam ser criativos por servidores de 
carreira e que serviram, por ordem do Planalto,como 
como “toma lá dá cá” tão condenado pelo Presidente 
Bolsonaro em campanha. Um horror.

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar 
Lúciano Maia 
O poeta Lúciano Maia, gran-

de vate aceelino e acelenajo – 
imortal da ACL e da ACLJ – já 
tem edição pronta do seu mais 
recente livro de poemas, que 
aguarda para ser lançado na 
nossa Assembleia Aniversária 
de maio próximo.

Falo de uma obra de primo-
rosa catadura gráfi ca, com chan-
cela da vetusta “Casa de Tomás 
Pompeu” – a Academia Cearense de Letras – abonada 
em castelhana prefação pelo escritor e latinista argen-
tino Raúl Lavalle, e em aurículas livrescas pelo poeta 
cearense Carlos Augusto Viana.“Assembleia dos Rios” 
é o título pelo qual responde o novo livro em referência, 
ainda inédito, que não trata senão do lirismo fl uvial que 
o nosso Lúcianus Nonius ab Maiam nos traz das suas 
origens sertanejas. 

Na Pandemia
O Papara Francisco aproveitou a pandemia para trocar 

os arcebispos de Brasília, de Salvador e de Curitiba e, 
como o anuncio Apostólico em Brasília. A substituição 
do arcebispo de Fortaleza, que já pediu as contas é imi-
nente. Alem do que já nomeou nos últimos 12 meses 
quatro novos bispos cearenses, nascidos no Ceará, mas 
que ao trabalhavam no Cear[a. Dois deles de tornaram 
bispos em Brasília. 

Nomeação
#: N O M EA R, a partir de 20 de fevereiro de 2021, 

José Wally Mendonça Menezes, Professor do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 
para exercer o cargo de Reitor do referido Instituto, com 
mandato de quatro anos.

Arnaldo Santos
Por fi m (but not least), o jornalista e sociólogo Arnaldo 

Santos, Membro Titular Fundador da ACLJ e integrante 
da sua Decúria Diretiva, o mais competente apresentador 
e mais tradicional homem de televisão no Ceará, acaba de 
tomar posse na Diretoria-Geral da TV Assembleia, que 
também inclui emissora de rádio. Na grade de programa-
ção da TV Assembleia, Arnwaldus Silverius Santorum já 
reservou espaço para o Programa “Um Livro Aberto”, a 
ser produzido pela ACLJ, com entrevistas de intelectuais 
e jornalistas e comentários sobre obras literárias.

Cearense na nova mesa da Câmara
O deputado Bismarck Maia (PDT~CE) está como 

suplente na nova Mesa da Câmara, presidente deputado 
Artur Lira, PP-AL.

Cearense na nova Mesa do Senado
O senador Elmano Ferrer (PP_PI) cearense de Lavras 

da Mangabeira, é o representante do Ceará na nova Mesa 
do Senado presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, 
DEM MG.
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Casa do Ceará capacita 
profi ssionais cuidadores de idosos 

para o mercado de trabalho

No dia 28/01/2021 a Casa do Ceará 
convocou os alunos do curso de cui-
dador de idosos para entrega de seus 
certifi cados. O curso tem a coordenação 
da assistente social Ivete Simonette do 
Amaral, com aulas de profissionais 
de saúde como enfermeira, terapeuta 
ocupacional, psicólogo e nutricionista 
com duração de 100 horas e tem como 
objetivo principal encaminhar bons pro-
fi ssionais para o mercado de trabalho.

Participaram do evento, o presiden-
te da Casa José Sampaio de Lacerda 
Júnior, o diretor de educação e cultura 
Edmilson Caminha, a superintendente 
Antônia Guimarães, a assistente social e 
coordenadora do curso Ivete Simonette 
e as professoras Jackeline Aragão e 
Paloma Teixeira.

Durante a solenidade de entrega do 
certifi cado, as alunas expressaram sua 
surpresa pela qualidade do curso para-
benizando toda equipe da Instituição.

A Casa do Ceará desde sua fundação, 
há 58 anos,mantem cursos de nível 
médio se formação, capacitação, atua-
lização de profi ssionais para o mercado 
de trabalho sendo reconhecidos pela 
comunidade de Brasília e Entorno. 
Milhares de profissionais passaram 
pelos cursos.

Diante da tendência de crescimento 
do mercado de cuidadores de idosos, 
nos últimos anos, para instituições de 
longa permanência de idosos, dado 
aumento da expectativa de vida das 
pessoas que estão vivendo muito mais, 
a Casa do Ceará decidiu criar o Curso 
com base sua própria experiencia, com 
novas técnicas, processos e métodos 
que asseguram aos idosos atenção 
especial no momentos em que estão 
acolhidos nas instituições.

Ao todo, foram entregues 8 certifi -
cados. A turma foi reduzida para evitar 
contaminação do novo coronavírus.

O presidente da Casa, José Sampaio 
de Lacerda Júnior, anunciou que novo 
curso será criado, após a vacinação dos 
grupos de riscos, no Distrito Federal 
e Entorno e que proximamente serão 

abertas as inscrições. O curso é pago 
e a carga horária é de 100 horas,

Relação de alunos que receberam 
seus certifi cados.:

Ana Pereira Guedes de Sousa
Verioni Vieira de Sá Costa 
Valmir Casusa da Silva
Rosana Pereira Simas
Kátia Maria Diniz Dias
Maria Lucineide Silva
Claudia Maria Pereira dos Santos
Margarida Emidio da Câmera 

Conteúdo do curso:
• O envelhecimento;
• O papel do cuidador de idosos;
• A relação idoso - cuidador;
• Cuidando do cuidador de idosos;
• Legislação e Política de atenção 

ao idoso (Estatuto do idoso);
• Violência contra o idoso;
• Modalidades de atendimento 

ao idoso;
• Benefícios e direito dos idosos;
• Noções de cuidados básicos de 

enfermagem;
• Cuidados no manuseio dos me-

dicamentos dos idosos;
• Primeiros socorros da pessoa 

idosa;
• Parada cardiorrespiratória;
• Prevenção de quedas;
• Comunicação: Gerenciamento 

de confl itos;
• Transtorno de humor e processos 

do envelhecimento;
• Senilidade;
• Noções básicas de Nutrição;
• Neuropsicologia do envelhe-

cimento;
• Estimulação do idoso na sua 

rotina diária;
• Alteração de memória, depres-

são e demência; 
• Estágio Supervisionado;
• Conclusão e avaliação do Curso; 

Carga horária: 80 horas/aulas
Estágio: 20 horas em instituição 

de longa permanência
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Coordenadoras do Curso Cuidador 
de Idosos Jakeline Aragão, Ivete 

Simonette e Paloma Teixeira.

Presidente da Casa do Ceará 
José Sampaio de Lacerda 

Júnior, entregando certifi cado 
do curso Cuidador de idoso ao 

aluno Valmir Casusa

Diretor de Educação e Cultura Ed-
milson Sobreira Caminha fazendo 

entrega do certifi cado do curso 
Cuidador de Idoso para a aluna 

Katia Maria Diniz Dias.
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Expandimos as fronteiras do 
conhecimento e conquistamos nota 

máxima na avaliação do MEC.

NOSSO EAD TEM
NOTA MÁXIMA NO
RECREDENCIAMENTO
DO MEC.

Os 25 anos da TV Senado, uma criação 
de Fernando César Mesquita

A TV Senado completou 25 anos 
de fundação no dia 5 de fevereiro. 
Para celebrar a data, o Senado realizou 
uma sessão especial remota, em razão 
da pandemia, às 10h. O requerimento 
é do senador Eduardo Gomes (MDB-
-TO) e de outros 18 senadores. A sessão 
foi presidida pelo senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF).

Foram convidados: José Sarney, 
presidente do Senado à época da 
criação da emissora; Maximiliano 
Martinhão, secretário nacional de ra-
diodifusão e representante do ministro 
das Comunicações; Fernando César 
Mesquita, secretário de Comunicação 
do Senado à época da criação da TV; 
Marilena Chiarelli, primeira diretora da 
TV; Murilo Ramos, professor emérito 
da Universidade de Brasília (UnB), 
representando a sociedade civil que 
articulou os canais da cidadania na Lei 
do Cabo (Lei 8.977, de 1995); Ilana 
Trombka, diretora-geral do Senado; 
Érica Ceolin, secretária de Comuni-
cação do Senado; e Érico da Silveira, 
atual diretor da TV Senado.

História
Em 5 de fevereiro de 1996, entrava 

em funcionamento a primeira emissora 
legislativa de alcance nacional.

— Este serviço hoje inaugurado 
não é serviço para o Senado, mas para 
o povo brasileiro — resumiu o então 
presidente da Casa, José Sarney.

A criação da TV Senado foi pre-
vista na Lei do Cabo, que, no artigo 
23, inciso I, reserva entre os canais 
básicos de utilização gratuita um canal 
para o Senado, com a missão de dar 
transparência e visibilidade ao trabalho 
da Casa aos cidadãos. A Lei do Cabo 
foi substituída pela Lei 12.485, de 
2011, ou Lei do Acesso Condicionado 
(SeAC), cujo artigo 32 resguarda à 
TV Senado e a outros canais públicos 
e estatais o direito de carregamento 
obrigatório (must carry) pelas distri-
buidoras de TV por assinatura.

No início, eram só 15 horas diárias 
de programação, transmitidas apenas 

para Brasília. Antes de completar um 
ano, o novo canal legislativo já trans-
mitia 24 horas de programação, sete 
dias por semana, em sinal analógico, 
na TV a cabo e parabólicas. Hoje, o 
canal digital aberto da TV Senado está 
em 59 cidades, sendo 25 capitais. O 
sinal aberto alcança 234 municípios 
e público potencial de 80 milhões de 
pessoas, por meio da Rede Legislati-
va, parceria entre o Senado, a Câmara 
dos Deputados, assembleias estaduais 
e câmaras municipais. A emissora 
também pode ser vista por parabólica 
digital e TV por assinatura.

Na internet, o canal da TV Senado 
no YouTube transmite ao vivo ou sob 
demanda a atividade legislativa, jor-
nalismo e programas. Possui 640 mil 
inscritos e mais de 98 milhões de vi-
sualizações. No Facebook, Instagram 
e Twitter, a emissora interage com o 
público e busca promover ainda mais 
o conteúdo produzido.

Desde a sua criação, a TV Senado 
também atende a outras emissoras 
públicas e privadas, por meio da 
oferta do sinal e da possibilidade de 
download de conteúdo. A emissora 
também produz e licencia conteúdos 
informativos, programas jornalísticos, 
de entrevistas, culturais, programetes e 
vídeos institucionais, em cumprimento 
ao artigo 221 da Constituição federal, 
que faz menção aos conteúdos obri-
gatórios das programações de rádio e 
TV no território nacional: educação, 
arte, cultura e informação. Já são 23 
prêmios, entre os mais importantes do 
país, por reportagens, programas e do-
cumentários, nesses 25 anos de história. 

Em 2020, além do desafi o comum 
a outras emissoras do país e do mundo 
de transpor atividades presenciais de 
produção e gravação para o trabalho 
remoto, a TV fez parte da solução 
de transmissão do primeiro Sistema 
de Deliberação Remoto do mundo, 
implantado pelo Senado Federal em 
apenas sete dias, em 20 de março

(Agencia Senado)
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José Jézer de Oliveira (*)
Por ocasião da visita da rainha Elizabeth II ao Brasil, em 

novembro de 1968, o presidente Costa e Silva presenteou 
a soberana britânica com um quadro de Grauben do Monte 
Lima. 

Na edição do dia seguinte, noticiando o fato, o jornal 
O GLOBO informava tratar-se de artista plástica cearense 
nascida na cidade do Crato. A informação sem dúvida deve 
ter causado certa estranheza entre os cratenses, para os 
quais era novidade a existência de tão ilustre conterrânea. 
Até então ninguém ali ouvira falar de Grauben, um nome 
por sinal não muito comum, o qual, pela grafi a, dir-se-ia de 
procedência teutônica. 

Quando da visita da Rainha, Grauben já era um nome que 
despontara no cenário artístico, pelo menos no Rio de Janeiro 
e São Paulo, mercê da apreciação positiva que críticos de 
renome como Roberto Pontual, Flávio de Aquino e outros 
faziam acerca dos seus trabalhos, reservando-lhe espaço de 
destaque ao lado de outros artistas de característica primiti-
va, gênero que a partir da década de 50 chamava a atenção 
dos afi cionados das artes plásticas, com a premiação, em 
1951, do pintor carioca Heitor dos Prazeres pela I Bienal 
Internacional de São Paulo, fato que serviu de marco para a 
valorização, entre nós, da pintura “naif”. 

Afi nal, quem era Maria Grauben Bomilcar do Monte 
Lima e onde teria nascido? No livro “A arte naif no Brasil``, 
que o “marchand” belga naturalizado brasileiro Jacques 
Ardies editou em parceria com o jornalista potiguar Geraldo 
Edson de Andrade, informa ser ela natural do Crato, onde 
nascera em 1889 tendo falecido no Rio de Janeiro em 1972, 
onde já residia desde 19 anos de idade. O crítico Roberto 
Pontual, em seu livro ̀ `Arte Brasil Hoje: 50 Anos Depois``, 
dá como tendo ela nascido em Iguatu, cidade situada na 
região centro sul do Ceará, a alguns quilômetros do Crato. 

A verdade é que muito pouco se sabe acerca da fase 
anterior à revelação artística dessa notável pintora cearen-
se, bem assim quanto ao lugar exato onde teria nascido. 
O “Dicionário das Artes Plásticas do Ceará”, editado pelo 
mecenas cearense Newton Freitas, através do seu Instituto 
Cultural Oboé, silencia quanto ao local de nascimento da 
artista, que começou a pintar aos 70 anos, após aposentar-se 
como funcionária dos Correios e Telégrafos.

O responsável pelo descobrimento do seu talento artístico 
foi o pintor Ivan Serpa, que vendo casualmente um dos seus 
guaches fi cou impressionado com a singeleza e engenhosi-
dade de sua obra e passou a dar-lhe orientação técnica no 
curso que mantinha no Museu de Arte Moderna. Foi ele 
quem promoveu, em 1961, a primeira exposição dos seus 
quadros, numa mostra coletiva. E, no ano seguinte, a sua pri-
meira individual, na Galeria Relevo, no Rio, quando passou a 
receber os maiores elogios da crítica especializada. Daí para 
cá ela deslanchou, realizando várias individuais, fi gurando 
em salões e coletivas no Brasil e no Exterior (Paris, Moscou, 
Lisboa, Córdoba e Madri), tendo ainda participado das VII, 
VIII e IX Bienais Internacionais de São Paulo. No Rio de 
Janeiro, expôs individualmente no Museu de Arte Moderna 
e, três anos seguidos, na Galeria do Copacabana Palace. 

Famosa, portanto, no mundo todo, resta saber: qual a 
cidade natal da cearense Grauben do Monte Lima: Crato ou 
Iguatu? Se soubessem de quem se tratava, ambas certamente 
disputariam a primazia de ser o berço da notável pintora que 
elas próprias desconhecem.

Da minha parte considero-me um privilegiado por ter sob 
minha guarda e posse um dos trabalhos de Grauben e outro 
do notável cratense Vicente Leite, ambos obtidos através de 
“marchand” amigo meu que opera em Brasília. 

(*) José Jezer de Oliveira (Crato), jornalista, servidor 
público, escritor, memorialista, ex presidente da Casa do 
Ceara.

Grauben, cearense de onde? 
Leituras I STF invalida norma do Ceará que criou fundo da saúde 

com parte de recursos dos municípios
STF invalida norma do Ceará que criou fundo da saúde 

com parte de recursos dos municípios.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

declarou a inconstitucionalidade da norma que criou o 
Fundo Estadual de Atenção Secundária à Saúde, subordi-
nado à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e reservou 
a ele 15% dos recursos oriundos da repartição tributária 
destinados aos municípios. Em sessão virtual fi nalizada 
no dia 18/12, os ministros 
julgaram procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 4597, apresentada 
pela Associação Nacional 
dos Municípios Produtores 
(Anamup).

O fundo foi instituído pela 
Constituição do Ceará (artigos 
249-A, parágrafo 1º, inciso I), 
com redação dada pela Emen-
da 71/2011, e regulamen-
tado pelo Decreto Estadual 
30.483/2011. Ele tem por fi nalidade a manutenção dos 
serviços de saúde de média complexidade, em urgência 
e emergência, em atendimentos móveis também de ur-
gência e emergência, de odontologia especializada e de 
rede ambulatorial especializada.

Na ADI, a associação afi rmava que, da forma como 
foi instituído, o fundo traria prejuízo fi nanceiro aos mu-
nicípios cearenses, na medida em que cerceia o direito 
dos entes públicos municipais de receberem suas próprias 
cotas de recursos constitucionalmente previstas. Em 

junho de 2011, o Plenário da Corte concedeu medida 
cautelar para suspender a efi cácia da norma questiona-
da por entender que elas estavam em desacordo com a 
Constituição Federal.

Autonomia dos municípios
Assim como na análise da liminar, o relator da ação, 

ministro Marco Aurélio, ressaltou que os atos contesta-
dos são incompatíveis com o artigo 160 da Constituição 

Federal, o qual preceitua a 
impossibilidade de retenção 
de créditos destinados aos 
estados e aos municípios, 
decorrentes dos mecanismos 
constitucionais de transfe-
rência de receitas tributárias. 
Também observou que os 
artigos 1º e 18 da Constituição 
são inequívocos ao revelarem 
a condição dos municípios de 
legítimos integrantes do pacto 
federativo, “assegurando-lhes 

autonomia”, e que o artigo 30 afasta eventual ingerência 
dos estados.

“O Estado não pode apropriar-se de recursos que não 
lhe pertencem, administrando-os”, avaliou o relator. Se-
gundo ele, não cabe à unidade federativa editar norma que 
afete a liberdade de destinação das receitas municipais, 
ainda que provenientes da arrecadação de tributos do 
estado. “É impróprio que, a pretexto de exercer o poder 
constituinte derivado decorrente, atue à margem da Carta 
da República”, completou.

Cerca de 245 mil pessoas podem deixar de ser 
cearenses por confl ito entre Ceará e Piauí

Disputa judicial iniciada em 2011 pode transformar 
cidades na Serra da Ibiapaba em território piauiense. 
Força-tarefa entre deputados, Procuradoria e corpo 
técnico prepara defesa judicial e uma campanha para 
debater a questão

Ao menos 244.712 pessoas poderão deixar de ser cea-
renses por causa de uma dispu-
ta judicial entre os estados de 
Ceará e Piauí. Trata-se de uma 
ação que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF), desde 
2011, e prevê uma reconfi gu-
ração territorial, a partir da 
qual seis municípios na região 
da Serra da Ibiapaba passa-
riam para o lado piauiense. 
Outras sete cidades também 
teriam extensão modifi cada. 
O assunto foi discutido nesta 
sexta-feira (19) na Assembleia 
Legislativa do Ceará.

“Desde 2011, quando o 
Estado do Piauí entrou com essa ação no STF, a temática 
voltou com mais força. O que pude perceber é que ainda 
não existe um estudo, um levantamento ofi cial feito pelo 
IBGE, mas apenas estudos documentais. Então, nada 
melhor do que a Casa Parlamentar para apoiar, no sentido 
de resolver essa pendência, que não é fácil, porém, com 
vontade, vamos resolver de uma vez por todas”, pontuou 
o presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT). 

A área afetada compreende cerca de 3 mil km², 1,9% do 
território cearense, segundo dados do Instituto de Pesquisa 

e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
O governo do Piauí se baseia em uma disputa de litígio, 

um confl ito de interesse, que se iniciou há dois séculos.
Em 2016, o Exército Brasileiro apresentou um reatório 

preliminar sobre a área, a pedido do STF, que prevê as 
perdas territoriais no Ceará. 

O assunto volta à tona 
após, no fi m do ano passado, 
o STF conceder ganho de 
causa similar ao estado de 
Tocantins. Já há, portanto, ju-
risprudência sobre o assunto, 
o que preocupa o Ceará visto 
que o relatório do Exército foi 
favorável ao Piauí.

Assembleia debate limites 
entre Ceará e Piauí, uma dis-
puta secular

A disputa por territórios 
entre Ceará e Piauí surgiu 
após Decreto Imperial de 
1880, quando o Piauí conse-

guiu uma saída para o Atlântico, anexando área de praia. 
Em troca, o Ceará fi cou com a área de Crateús. Hoje, a 
Assembleia Legislativa realiza audiência pública para 
debater limites entre os dois estados.

Pelo relatório apresentado pelo Exército ao STF, os 
municípios de Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do 
Norte, Carnaubal, Croatá e Poranga passariam a ser 
considerados territórios do Piauí.

Escrito por Felipe Azevedo, felipe.azevedo@svm.
com.br

Os municípios de Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do Norte, 
Carnaubal, Croatá e Poranga, se confi rmado o relatório pelo STF, 

passariam a ser considerados territórios do Piauí. - Foto: Cid Barbosa
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Leituras II
Por Wilson Ibiapina (*)

E s t a  f o t o  d o 
Abrigo Central foi 
enviada pela  Te-
reza Câmara Cos-
ta, mulher do meu 
amigo Rubens. Ela 
sabe que curto a 
Fortaleza que o pro-
gresso carregou e 
que existe hoje apenas na memória dos mais velhos.

Eu estava na praça do Ferreira, coração de Fortaleza, 
na véspera da demolição do Abrigo. Lembro da foto 
tirada naquela noite. Era o ano de 1967, não sei mais o 
dia. O pessoal que frequentava a praça à noite posou para 
a posteridade. Estava lá, mas não apareço na foto. Tenho 
a impressão que me passaram a câmara e pediram para 
tirar o retrato. Só pode.

Em 1949 o prefeito 
Acrísio Moreira da Rocha 
mandou abrir licitação 
para a construção de um 
abrigo para pessoas que 
esperavam ônibus. O em-
presário Edson Queiroz 
ganhou e em novembro 
daquele ano ele inau-
gurou o Abrigo Três de 
Setembro, o maior ponto 
de encontro da capital. Os ônibus que passavam na porta 
da minha casa, na avenida Padre Ibiapina, os circulares 

 O saudoso Abrigo Central
24 e 25, faziam ponto 
no Abrigo. Era lá que 
políticos, comerciantes, 
estudantes, músicos, gen-
te de todas as classes se 
reuniam para discussões, 
comentários sobre po-
lítica, futebol, religião, 
mulher, enfi m, todos os 
assuntos que chegassem 
na roda. 

Além dos cafés Wal-
-Can, Hawaí e Presi-
dente, funcionavam também a Livraria Alaor, a banca 
de revista e jornais do Bodinho. Não sai da memória 
as casas de merendas. A do Pedão da Bananada era a 
mais conhecida. Ele era torcedor fanático do Ceará. Um 

Prefeito Acrísio Moreira na central

Pedão da Bananada

empregado dele, Colares, era fã do Gamaliel Noronha, 
pra quem ligava diariamente para pedir uma música 
no programa Alma Sertaneja, que ia ao ar na Dragão 
do Mar: “Maiel, aqui é o Colais, do Pedão. Fala neu, 
bota uma música e depois passa aqui pra tomar uma 
verdinha.” Ele se referia a vitamina de abacate, que no 
Ceará é conhecida como abacatada. Os liquidifi cadores 
rodavam sem parar preparando as vitaminas de frutas 
que eram acompanhadas de sanduíches, os famosos 
“cai-duro”, “espera-me no céu”, pão com carne moída 
e coentro. Pastéis de carne de alma e caldo quente para 
os que chegavam da farra. 

Naque le 
tempo todo 
mundo me-
r e n d a v a . 
Não se ou-
via a pala-
vra lanche, 
muito menos 
lanchonete. 
Sem saber,  
inauguramos 
alí as primei-
ras casas de Fast-food da cidade. Aliás, o fast-food virou 
sinônimo de um estilo de vida estressante que vem 
sendo criticado desde o fi nal do século passado. Mas 
aí é outro papo,

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), escritor, jornalista, 
cronista, comentarista de rádio e tevê

Parte interna do abrigo

Camilo assina ordem de serviço de R$ 140 milhões para 
construção do Centro Integrado de Segurança

Órgão será erguido no terreno onde fi cavam as re-
sidências militares da Força Aérea Brasileira (FAB) de 
Fortaleza.

A ordem de serviço para a construção do Centro 
Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, 
foi assinada pelo governador Camilo Santana, na ma-
nhã desta quinta-feira (7). O 
valor total da obra é de R$ 
140 milhões. A solenidade 
foi transmitida pelas redes 
sociais do Governo e contou 
com a presença do prefeito 
Sarto Nogueira. 

“Esse Centro terá um 
papel muito importante para 
o trabalho e valorização 
da segurança pública do 
Ceará”, disse Camilo. Com 
as mudanças, a gestão espera ter mais efi ciência ad-
ministrativa, operacional e logística, além da redução 
de custos e facilidade de manutenção das edifi cações 
integradas.

O Cisp será construído no terreno onde fi cavam as 
residências militares da Força Aérea Brasileira (FAB) 
de Fortaleza, na avenida Borges de Melo. O local possui 
ao todo 80.000 m² e terá 35.000 m² de área construída, 

segundo Camilo. As obras já foram iniciadas. 
O espaço abrigará as sedes do Corpo de Bombei-

ros Militar (CBMCE), da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil (Cedec), do novo Centro Integrado de 
Inteligência e de um Centro de Convivência, além da 
interligação com a Coordenadoria Integrada de Ope-

rações Aéreas (Ciopaer), 
em funcionamento no Ae-
roporto Internacional Pinto 
Martins. 

A área foi cedida ao Go-
verno do Estado pela União, 
por um período de cinco 
anos, válido até 5 de outu-
bro de 2025, com possibi-
lidade prorrogação até que 
seja feita doação defi nitiva. 
A decisão foi publicada no 

Diário Ofi cial do Estado (DOE) em outubro de 2020. 
A gestão das reformas é feita pela Superintendência 

de Obras Públicas (SOP), com recursos do Tesouro do 
Estado, que considera a área como estratégica por estar 
localizada nas proximidades da Base Aérea de Fortaleza 
e do terreno onde funciona o Comando Geral da Polícia 
Militar, na avenida Aguanambi. 

Escrito por Redação,

Cearense Jorge Henrique 
Cartaxo (Crato) tomou posse 

no Instituto Histórico e 
Geográfi co do DF

O jornalista cea-
rense Jorge Henri-
que Cartaxo é o mais 
novo integrante do 
Instituto Histórico e 
Geográfi co do Distrito 
Federal. Sua posse, 
no último dia 3 de 
fevereiro, ainda que 
singela diante das 
limitações impostas 
pela pandemia, contou 
com a presença de 
toda a diretoria do IHG-DF. Ao saudar o novo integrante do 
Instituto, o embaixador Paulo Roberto Almeida destacou o 
trabalho desenvolvido por Cartaxo como Diretor do Centro 
de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, 
na Diretoria de Divulgação da Secom da mesma CD e na TV 
Câmara. Paulo Roberto sublinhou as atividades jornalísticas 
de Cartaxo no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, O 
Globo, O Povo, Diário do Nordeste e, mais recentemente, 
no jornal O Estado do Ceará e nos sites “Política Real” 
e “Os Divergentes”. No mesmo ato da sua posse, ele foi 
formalmente convidado para ser o Diretor de Publicação 
do Instituto, para integrar a equipe que cuidará de todas as 
publicações do IHG-DF.
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Leituras III
Castelo e Ulisses

Por Gonzaga Mota (*)
A história mais recente do Brasil mostra dois homens que 

merecem o respeito e a admiração dos brasileiros. Refi ro- me ao 
ex-presidente Castelo Branco e ao nobre deputado Ulisses Guima-
rães. Acredito, que neste resumido texto, não agradarei à esquerda 
radical, como também à direita radical, todavia tenho a certeza que 
os autênticos democratas, diante das razões ressaltadas, fi carão 
contentes. Como fazem falta fi guras públicas do porte dos dois 
políticos mencionados! Conheci um pouco da vida de Castelo, 
em conversas com a grande Rachel de Queiroz, na época em que 
governava o Estado do Ceará. Mantive alguns encontros culturais 
e políticos com a maior escritora cearense em todos os tempos. 
Mulher digna, competente e honesta, admirada no Brasil e no 
exterior. Castelo era muito amigo de Rachel e faleceu em 1967, 
em trágico desastre aéreo, vindo para Fortaleza após almoçar com 
a famosa escritora em Quixadá, na fazenda “Não me Deixes”. Pois 
bem, certo dia de 1985, perguntei à Rachel o seguinte: - O Castelo 
Branco era ditador? Ela me respondeu com fi rmeza e mostrando 
sinceridade: - “Não, Gonzaga. Castelo era um democrata autêntico 
e não suportava a corrupção. Praticamente, foi deposto”. Por outro 
lado, no ano de 1992, eu conversava bastante com o meu eminente 
colega deputado Ulisses Guimarães. Quanta honra! Morávamos 
no mesmo Bloco de apartamentos em Brasília e fomos parceiros 
no processo de redemocratização do Brasil, ao lado de Tancredo 
Neves, Aureliano Chaves, Franco Montoro, Marco Maciel, dentre 
outros. Nossas conversas eram sobre política. Certa vez, fi xou 
os olhos em mim e disse o seguinte: - “Gonzaga, nunca esqueça 
dos princípios democráticos e de que a corrupção é o cupim da 
república.” O que a Rachel me disse de Castelo foi semelhante 
ao que me foi dito por Ulisses. P.s.: Doutor Ulisses faleceu em 
1992, também em desastre aéreo.

Pobre Santus rico!
Santus é um País com 4.200km² de área, população próxima 

de 90 milhões de habitantes, localizado no continente “Salus”, 
com grandes reservas de águas territoriais, fl ora e fauna signifi -
cativas e banhado pelo oceano “Ico”. Além das riquezas naturais, 
possui várias cidades com níveis de industrialização e de servi-
ços elevados. Pode-se dizer que é um País emergente, mas com 
grandes problemas sociais. Os baixos níveis de educação e de 
saúde, o desemprego, bem como a má distribuição de renda são 
preocupantes. Sua população passou de 80% na zona rural, em 
1950, para apenas 20% atualmente. Isto evidencia que a zona 
urbana inchou. Surgiram, em todos os centros médios e grandes, 
as famosas comunidades de periferia, com péssimas condições 
de vida e, quase sempre, com altos desajustes das populações. 
Pobre Santus rico! Como se as difi culdades mencionadas já 
não fossem sufi cientes, destacaram-se de forma crescente os 
problemas políticos, jurídicos e institucionais. A democracia 
santuense apoia-se nos princípios básicos concebidos pelo fi -
lósofo e escritor Montesquieu (1689-1755), com destaque para 
a separação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
os quais devem atuar de forma harmônica e independente. É o 
Estado Democrático de Direito. No entanto, a sociedade san-
tuense, nos dias atuais, encontra-se perplexa e observando que 
os três Poderes não estão atuando com a harmonia e a indepen-
dência necessárias, o que prejudica a existência de uma melhor 
qualidade de vida para a população. Ademais, cria um clima de 
insegurança jurídica e de intranquilidade, aumentando os níveis 
de corrupção e violência- em todos os sentidos- na sociedade. A 
lei deve ser para todos, sem preconceito, respeitando-se a liber-
dade responsável. Todavia, ressalte-se que existem santuenses 
bem intencionados, atuando conforme as bases democráticas 
e constitucionais.

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

Homenagem ao ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho que deixou o STJ

No último programa do ano, o STJ Notícias presta uma 
homenagem ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que se 
aposentou após 49 anos de atividade jurídica, dos quais 13 
dedicados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Durante sua atuação, Maia Filho proferiu mais de 155 mil 
decisões terminativas, entre monocráticas e colegiadas. O mi-
nistro encerra sua carreira no Tribunal da Cidadania com amplo 
legado social, como mostra a reportagem especial do programa.

O STJN traz também as mais recentes decisões de destaque 
do tribunal. Entre elas, Napoleão Nunes Maia Filho.

Dados Pessoais
Nascimento: 30 de dezembro de 1945, em 

Limoeiro do Norte -CE.
Filiação: Napoleão Nunes Maia e Maria do 

Carmo Pitombeira Nunes.
Estado Civil: Divorciado.
Filhos: Mário Henrique Aguiar Goulart 

Ribeiro Nunes Maia, casado com Ana Amélia 
Furtado Marques Nunes Maia; Mônica Maria Aguiar Goulart 
Ribeiro Nunes Maia Bomfi m, casada com Daniel Bastos Vas-
concelos Bomfi m, e Rômulo dos Santos Ferreira Nunes Maia. 

Formação Acadêmica
• Bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito do Ceará/

UFC, Fortaleza - Ceará,1971.
• Mestrado em Direito Público pela Faculdade de Direito do 

Ceará/UFC, Fortaleza - Ceará, 1981.
Outros títulos acadêmicos:
• Livre Docente em Direito Público/Direito Processual Civil - 

Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, Sobral - Ceará, 2006. 
• Notório Saber Jurídico - Universidade Federal do Ceará-

-UFC, Fortaleza - Ceará, 2006.
Funções Atuais
• Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 

23/5/2007.
• Membro da Corte Especial.
• Membro do Conselho de Administração.
• Membro da Primeira Seção.

• Presidente da Primeira Turma, biênio 5/2013 a 5/2015.
• Membro suplente do Conselho da Justiça Federal.
• Membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral.
• Ouvidor do Superior Tribunal de Justiça. 
Principais Atividades Exercidas
Anteriores à Magistratura:
• Advogado em Fortaleza.
• Procurador do Estado do Ceará.
• Assessor da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. 
Magistratura Federal:
• Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na categoria 

de Jurista.
• Juiz Federal da 8a Vara do Ceará. 
• Diretor do Foro Federal da Seção Judiciária do Ceará.
• Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na 

categoria de Juiz Federal.
• Desembargador Federal do TRF da 5a. Região.
• Diretor da Escola da Magistratura Federal da 5a. Região.
• Diretor da Revista do TRF da 5a. Região.
• Coordenador Regional dos Juizados Especiais Federais 

da 5a Região.
• Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5a. Região.
• Presidente da Quinta Turma do STJ. Biênio 7/2008 a 7/2010.
• Membro da 3a. Seção do STJ.
• Membro da Comissão de Regimento Interno. 
Magistério Jurídico Superior:
• Professor de Processo Civil no Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade de Direito da UFC.
• Professor do Curso de Especialização em Direito Público 

do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito 
da UFC.

• Professor de Processo Civil no Curso de Graduação em 
Direito da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE.

• Orientador e Examinador de Dissertações de Mestrado, no 
Curso de Mestrado em Direito da Faculdade de Direito da UFC.

• Professor do Curso de Mestrado em Direito da UFC.
Publicações

Banco do Brasil deve fechar 
11 agências no Ceará; veja lista

O número foi informado pelo Sindicato dos Bancários do 
Estado (Seeb).

Subiu para 11 o número de agências do Banco do Brasil 
(BB) que devem ser fechadas no Ceará desde o início da rees-
truturação da instituição, em janeiro deste ano. O quantitativo 
foi confi rmado pelo Sindicato dos Bancários do Estado (Seeb). 
Na Capital, serão três unidades: da 
Parquelândia, Aerolândia e avenida 
Barão de Studart.

No último dia 10, a informação 
da entidade é de que seriam oito as 
unidades encerradas. 

 Banco do Brasil: 5,5 mil funcio-
nários aderem a plano de demissão 
voluntária

 Banco do Brasil prevê fecha-
mento de 112 agências e desliga-
mento de 5 mil pessoas

Além das agências que terão 
as atividades encerradas, outras 
nove serão reduzidas a postos de 
atendimento. De acordo com o 
presidente do sindicato, Carlos Eduardo Bezerra, o número 
pode ser ainda maior.

“O Banco não está tendo transparência com os dados, mas 
o movimento deve seguir sendo esse. Acreditamos que eles 
querem reduzir para facilitar a privatização”, avalia. 

Na sexta-feira (19) o Sindicato realizou uma manifestação na 
agência Empresa Parquelândia, em frente ao North Shopping, 
que já foi anunciada como uma das que terão as atividades 
encerradas em breve.

Nesta segunda-feira (22), a partir das 14h, o Seeb participa 

de uma reunião por videoconferência com o Comando Nacional 
dos Bancários.

Veja quais as agências serão fechadas:
• Empresa Parquelândia (Fortaleza)
• Aerolândia (Fortaleza)
• Barão de Studart (Fortaleza)

• Santana do Cariri
• Juaci Sampaio (Caucaia)
• Alto Santo
• São João do Jaguaribe
• Itaiçaba
• Posto de Atendimento de 

Ibiapina
• Dois Postos de Atendimento 

vinculados a Tabuleiro do Norte
Agências que virarão postos de 

atendimento (9 unidades)
• Orós
• Cambeba (Fortaleza)
• Aiuaba
• Catarina
• Irauçuba

• Morrinhos
• Ipueiras
• Frecheirinha
• Iracema (posto sem atendimento de caixas)
Brasil 
Em todo o País, o plano de reorganização do banco prevê 

a desativação de 361 unidades (112 agências, sete escritórios 
e 242 postos de atendimento), a conversão de 243 agências 
em postos de atendimento e oito postos de atendimento em 
agências.

Foto: Sindicato dos Bancários
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.. Leituras IV Sérgio Piancó, de Acopiara para o mundo
Por JB Serra e Gurgel (*)
Conheci muitos fi lhos e amigos de Acopiara, mas na minha 

ignorância não conhecia Sergio Piancó, que até aqui é o mais 
atrevido dos meus conterrâneos, pois rompeu o casulo, como 
todos nós, para desembarcar em São Paulo, com a disposição 
de uma águia. 

Segue um pouco da minha biografi a pessoal e mais um 
texto com mais dados sobre minha carreira de Artista. 

Neto de Manoel Piancó e Zilma Piancó, do Sítio Barros, 
pelo lado paterno. Neto de Nominandas Lima e Maria Silvina 
Lima pelo lado materno, dono do café que fi cava ao lado 
Mercado Municipal, em Acopiara, a 365 km de Fortaleza, 
por terra, e a 20 minutos de voo, tivéssemos uma escala de 
voo. - mas ainda não temos Aeroporto - Sergio Piancó é fi lho 
de Chagas Piancó e Zeride Piancó, que tiveram 08 fi lhos. São 
eles Carlos, Lúcia, Carlúcio, Vera, Zilma, Dualcey e Cleone. 

Sérgio é o quinto dos fi lhos. Seu pai era funcionário pú-
blico na Prefeitura de Acopiara onde trabalhou por muitos 
anos e também enfermeiro, aplicava injeção nas pessoas da 
cidade. Sua mãe era professora quando conheceu seu pai, 
mas depois e trabalhou somente como dona de casa, para 
cuidar dos fi lhos. 

Desde criança, Sérgio se interessou por arte e desenho. 
Fez o ensino fundamental menor no Grupo Escolar Padre 
João Antônio de Araújo, por onde passaram várias gerações, 
e em seguida fez o 10 grau no Ginásio Monsenhor Coelho,

Foi contemporâneo de Eurico Bicar (o Bilunga) e muito de 
suas criações se inspiraram na obra desse artista acopiarense. 

Concluiu o colegial no Liceu do Ceará, já em Fortaleza, 
para onde se mudou em 1979, deixando Acopiara no retro-
visor da vida. Iniciou os cursos de Letras e Direito, respec-
tivamente na UECE e na Unifor, sem os concluir. Não era 

bem isso que queria. 
Ainda em Fortaleza, encarou a batalha pela vida, pois 

quem não trabalha não come, com emprego fi xo e carteira 
assinada em empresas como a IPLAC, Indústria Plástica 
Cearense. Trabalhou por cinco anos de 1990 a 1994 na 
Polícia Civil do Ceará como escrivão. 

Em 1994, levou sonhos e esperanças para São Paulo, o 
Eldorado dos nordestinos, especialmente da Bahia, onde 
tudo é diferente inclusive a linguagem; “onde qualquer 
carro é viatura, carteira de motorista é carta, sinal é farol, 
um caldo de cana e dois pastel, e se usa shorts porque tem 
duas pernas, o jota é ji, o ele. é lê, CET é lido assim: cêêtê 
o y é pissilone, todo mundo é, meu e mano”.

Fixou-se em Alphaville, Santana do Parnaíba, na Grande 
São |Paulo, com suas 20 milhões de almas. Muito distante 
de Acopiara com suas 25 mil;

Com vocação para estudar, falar e escrever em outros 
idiomas começou a trabalhar em várias escolas de línguas. 
Ao mesmo tempo, descobriu sua vocação para as artes 
plásticas e dedicou-se a pesquisar materiais e desenvolver 
suas técnicas de arte. 

Numa autobiografi a, assim se defi niu: “Sou Sérgio Pian-
có artista plástico e escritor e professor cearense, radicado 
em São Paulo. Em minha arte retrato as manifestações 
culturais do Brasil, especialmente, as cidades, as arqui-
teturas, a, mitologia, a religiosidade e a arquitetura, bem 
como, a fauna e a fl ora brasileira, e a literatura de cordel 
do Cego Aderaldo e do Patativa do Assaré. Também já fi z 
séries com ícones de outras culturas estrangeiras. A minha 
arte tem como fonte de inspiração, o rico caleidoscópio de 
tradições culturais do Nordeste e do meu Ceará, e tenho 
como inspiração, o colorido das festas juninas, do carnaval, 

as festas religiosas, bem como a leitura de milhares de livros 
que li durante a minha vida. Me inspiro particularmente em 
multiartistas como Da Vinci, Michelangelo e Picasso e nos 
contemporâneos Fernando Botero e Mestre Vitalino”

O uso de técnicas e temas variados faz com que Sérgio 
trabalhe principalmente com skylines de cidades do mundo, 
ícones da cultura e do folclore brasileiro, mitologia grega, 
egípcia e nórdica e também com pinturas abstratas e fi gura-
tivas. Com mais de 30 anos dedicados à pintura, suas obras 
somam mais de mil trabalhos entre abstratos e fi gurativos.

A maioria de seus trabalhos é executada com pintura acrí-
lica em painel, porém o artista gosta de desafi os e já utilizou 
outros materiais, como por exemplo, um jogo de canecas em 
louças, intitulado “Minhas Cidades 

Desde 1995 pinta profi ssionalmente, paralelo à sua carreira 
de professor de inglês; Fez exposições em Fortaleza, São Pau-
lo, Barueri, Dubai, ( nos Emirados Árabes) e Nuremberg na 
Alemanha. Já teve suas obras de arte exibidas em programas 
e televisão da Rede Globo e guarda com carinho mensagem 
afetuosa que recebeu consagrada da Atriz Fernanda Monte-
negro por retratá-la em uma obra.

Atualmente, trabalha na Cultura Inglesa, como professor 
de Inglês e continua como sua carreira de artista plástico e 
escritor. Recentemente publicou pela Editora clube e Autores 
o livro Acontecências e tem convidado pessoas anônimas e 
famosas para declamar os poemas do livro. 

Está escrevendo mais três livros simultaneamente. 
Está preparando uma exposição para 2021 intitulada 

Clássicos da Literatura Inglesa, ainda sem defi nir o local e a 
duração da exposição

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

Hapvida e NotreDame sobem até 40% após oferta de fusão. Ainda vale entrar?

União pode formar empresa com valor de mercado su-
perior ao do Banco do Brasil e Itaúsa.

NotreDame: ações da empresa chegaram a acumular alta 
de 41,5% desde oferta de fusão (divulgação/Divulgação)

As ações da Hapvida e NotreDame Intermédica disparam 
pelo segundo pregão consecutivo nesta segunda-feira, 11, 
chegando a acumular respectivas altas de 29% e 41,5% 
desde que a oferta para fusão das duas empresas tornou-se 
pública, na sexta-feira, 8. O movimento ocorre na contramão 
do Ibovespa, que recua em meio a realizações de lucros.

Publicidade
Conheça 10 investimentos recomendados para 2021: 

baixe relatório gratuito do BTG Pactual digital
Veja também 
EXAME INHapvida: fusão com Intermédica é “sonho 

antigo”, diz presidente Query Builder 11 jan 2021 - 00h01 
APRESENTADO POR SOLCerveja SOL agora é pro-

duzida com energia solar no Brasil

A fusão, se confi rmada, daria aos acionistas da Notre-
Dame participação de 46,9% da nova empresa, enquanto 
os da Hapvida fi cariam com 53,1%. A proposta, feita pela 
Hapvida, levou em consideração a média do preço das ações 
de ambas as empresas nos vinte pregões anteriores ao do 
dia 21 de dezembro acrescido de um prêmio de 10% sobre 
os papéis da Intermédica.

Na opinião de analistas, o potencial negócio traria bene-
fícios para as duas empresas, vistas como complementares. 
Enquanto 60% do portfólio da Hapvida está espalhado en-
tre o Norte 
e Nordeste, 
é nos esta-
dos do Sul e 
Sudeste que 
a NotreDa-
me possui 
maior parti-
cipação. 

Segundo 
o BTG Pac-
tual (do mesmo grupo controlador da Exame), a complemen-
taridade entre as duas empresas é a “mágica do negócio” e 
deve facilitar sua aprovação pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE). Além da aprovação do 
CADE, a operação ainda precisa ser aprovada pela Notre-
Dame, mas analistas do banco não veem empecilhos para 
que os acionistas da empresa recusem a oferta.

Caso confi rmada, a nova empresa nasceria com 8,24 mi-
lhões de benefi ciários, equivalente a 18% de market share, e 
mais de 130 bilhões de reais de valor de mercado de planos 

de saúde. O montante, que é a soma do valor de mercado 
das duas companhias, seria maior do que o de gigantes da 
bolsa, como Banco do Brasil e Itaúsa. 

Segundo previsões do BTG, a combinação de NotreDame 
e Hapvida poderia gerar receita líquida de 25 bilhões de 
reais, em 2021, e Ebitda (lucro antes de lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) de 4,5 bilhões de reais.

Ainda vale entrar?
“O mercado já está precifi cando a fusão como bem-

-sucedida. É claro que o desenrolar da operação pode gerar 
novas altas nas ações. Mas deve ser um efeito mais marginal. 
A maior parte do ganho de valor já foi precifi cado”, afi rma 
Luis Sales, analista da Guide. “Se [a fusão] não ocorrer, 
pode haver fortes quedas.”

Mas ainda que parte signifi cativa da operação já esteja no 
preço, há expectativa de que os ganhos de sinergia facilitem 
o crescimento da nova companhia, o que contribuiria para 
novas valorizações no longo prazo. 

Para analistas do Credit Suisse, logo de cara, a fusão 
deve reduzir em 500 milhões de reais as despesas gerais 
e administrativas, cerca de 50% do gasto da NotreDame. 
Segundo relatório do banco, o preço de futuras aquisições 
deve diminuir em 20%, tendo em vista que as duas empresas 
possuem estratégias de crescimento inorgânico e competiam 
por ativos semelhantes. 

O Credit Suisse acredita que as ações da Hapvida devem 
ter performance superior à média do mercado, mas manteve 
recomendação neutra para os papéis da NotreDame, com 
preço-alvo abaixo do valor praticado. O BTG, que também 
assessora a Hapvida na operação, tem recomendação de 
compra para ambas as empresas.

Por Guilherme Guilherme
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Casa do Ceará presta contas de suas atividades em 2020, na pandemia.
Tudo foi feito para manter a Casa. Nenhum idoso foi atingido pela Covid.

Agradecimento aos seus benfeitores, ao auxílio emergencial e ao Itaú 
Resumo do relatório de 2020:

MENSAGEM DO PRESIDENTE
TEMPOS DE PANDEMIA E DE ESPERANÇA

A pandemia do novo coronavírus causou medo, pânico e dor em 
todo o mundo e segue causando pesar e tristeza nos lares de todos os 
países, sem discriminar preto e branco, pobre e rico, homem e mulher, 
jovem e idoso.

Agindo de maneira atroz e longe do alcance da visão humana, a 
doença não escapou do olhar atento do microscópio, da ciência.

Não foi a primeira, nem será a última pandemia a assombrar a 
humanidade! 

Cito três delas, que assolaram o globo terrestre:
“Peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas e 

roedores infectados. É tida como a causadora da Peste Negra, que assolou a Europa no 
século 14, dizimando entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia e de 
ter reduzido a população mundial em cerca de 100 milhões de pessoas;

 Varíola - A doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos. Do faraó egípcio 
Ramsés II à rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França... O temido vírus 
Orthopoxvírus variolae, popularmente conhecido como “bixiga”, era transmitido de 
pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias. Felizmente, a varíola foi erradicada, 
ofi cialmente, do planeta em 1980, após campanha de vacinação em massa”. Porém, aqui 
e ali, ela ameaça dar o ‘ar da graça’;

“Cólera - Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de 
pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e provoca novos 
ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. 
Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados, e 
é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos mais atingidos pela cólera foi o 
Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais 
pobres do Nordeste”. 

Assim como ocorreu no passado, a ciência, de suma importância para a humanidade, 
por meio do dedicado trabalho de pesquisadores, infectologistas, médicos, enfermeiros 
e demais profi ssionais da área, é digna de reconhecimento, pois lançou-se num esforço 
multinacional, sem trégua, para disponibilizar, em tempo recorde, a vacina contra os 
efeitos da Covid-19, que tanta afl ição causou, em esfera global.

No âmbito da Casa do Ceará, Instituição que tenho a honra de presidir, a equipe de 
seus abnegados colaboradores não poupou esforços para implantar todas as medidas 
necessárias à proteção de todos que ali transitam, labutam e residem, em especial, de 
nossos queridos idosos moradores da ILPI, Pousada Chrysanto Moreira da Rocha. 

Com imensa satisfação, registramos nossos agradecimentos ao MNDH – Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos; à SEDES - Secretaria de Desenvolvimento 
Social, do GDF; Vara de Execuções Penais de Brasília e o MPDFT, órgãos federal e 
distrital, que, reconhecendo a seriedade do trabalho da nossa Instituição, concederam 
providencial ajuda fi nanceira destinada, exclusivamente, a medidas de combate ao Co-
vid-19. Tais recursos ajudaram, sobremaneira, a cobrir a queda nas receitas e a manter 
o equilíbrio fi nanceiro da entidade. 

De igual modo, somos gratos à ajuda da Fundação Itaú, que gentilmente disponibilizou 
duas rodadas de testes, que foram aplicados nos funcionários, idosos residentes e dire-
tores da nossa Entidade. Tais procedimentos tiveram papel fundamental nas atividades 
preventivas levadas a cabo durante a pandemia. 

É com incontida alegria que consignamos termos atravessado esse rio de incertezas 
sem nenhum idoso contaminado e todos eles defi nitivamente vacinados, após terem 
recebido a segunda dose.

Em tempo algum, a Humanidade, a despeito de sua pequena expressão ante a di-
mensão do Universo, se rendeu aos furiosos e devastadores movimentos da Natureza, 
sejam eles visíveis, como terremotos, por exemplo, ou invisíveis, como esta pandemia, 
que teve início na China e se alastrou por todos os continentes.

Casa do Ceará segue fazendo sua parte, com zelo e responsabilidade, para manter 
todos os cuidados necessários à proteção dos nossos servidores contra os efeitos dessa 
devastadora doença. Mal, que tantas vidas já consumiu, mas que não abateu a esperança 
dos seres humanos de enfrentá-lo e superá-lo. 

E estamos conseguindo!
José Sampaio de Lacerda Júnior
Presidente

Origem principal dos recursos que custearam as atividades, serviços e projetos 
realizados pela entidade no exercício de 2020:

Ano 2020
Contribuição de associados   R$ 26.984,26 1,34%
Contribuição de hóspedes - pousada  R$ 147.610,10 7,35%
Contribuição sobre serviços odontológicos R$ 802.390,65 39,93%
Contribuição sobre serviços médicos  R$ 235.579,25 11,72%
Contribuição de cursos   R$ 27.348,00 1,36%
Doações recebidas    R$ 87.811,60 4,37%
Contribuição para edição do Jornal  R$ 37.700,77 1,88%
Termo de Colaboração SEDES - GDF  R$ 225.945,71 11,24%
Arrendamentos diversos   R$ 244.322,65 12,16%
Rendimentos de aplicações fi nanceiras  R$ 10.966,36 0,55%
Receita de bazar    R$ 141.199,80 7,03%
Receitas diversas    R$  9.000,81 0,45%
Recuperação de despesas   R$ 12.496,63 0,62%
TOTAL     R$ 2.009.356,59 100,00%

A Casa do Ceará se mantém basicamente por meio de recursos próprios. Toda arrecadação 
fi nanceira da instituição é aplicada na manutenção de suas atividades. Abaixo planilha de 
despesas realizadas em 2020

Despesas 2020
Salários     R$ 1.271.315,38 59,39%
Encargos + PIS    R$  9.670,61 0,45%
Despesas Tributárias   R$   170,13 0,01%
Provisão     R$ 228.219,54 10,66%
Água, Energia Elétrica e Gás   R$ 129.767,65 6,06%
Veículos     R$  3.111,15 0,15%
Serviços - PF    R$ 66.008,85 3,08%
Serviços - PJ    R$ 32.951,56 1,54%
Telefone + Correios   R$ 32.907,35 1,54%
Informática    R$ 15.692,19 0,73%
Benefi centes    R$ 27.220,08 1,27%
Despesas Financeiras   R$ 28.713,21 1,34%
Depreciação    R$ 33.038,10 1,54%
Outras Despesas    R$ 262.007,77 12,24%
TOTAL     R$ 2.140.793,57 100,00%

Atendimentos realizados gratuitamente no ano de 2020.
Procedimento     Quantidade
Consulta, psicológico e fonoaudiológico  159
Tratamento odontológico    53
próteses dentárias     22
Auxílio fi nanceiro      3
Exames laboratoriais     5
Bolsas de estudo cursos profi ssionalizantes  10
TOTAL      252

Além dos atendimentos gratuitos, a instituição atende o público em geral, mediante 
cobrança simbólica para manutenção de suas atividades assistenciais e culturais. No ano de 
2020 foram realizados os seguintes atendimentos, mediante cobrança:

POLICLÍNICA 2020
ESPECIALIDADES  Nº de pacientes
Oftalmologista   1.468
Pediatria/ Homeopatia  20
Clinico/Cardiologista  780
Neurologia   2841
Dermatologia   146
Otorrinolaringologia  348
Ginecologia   285
Endocrinologia   49
Ortopedia   246
Psiquiatria   509
Urologia    115
Psicologia   315
Nutrição    22
Fonoaudiologia   29
Psicanálise   1
Acupuntura/Fisioterapia  20
Total    7.194
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68 mil famílias beneficiadas 
pelo DF Sem Miséria

35 mil famílias com 
o Cartão Prato Cheio

68 mil estudantes recebendo 
Bolsa Alimentação Escolar

Bolsa Alimentação
Creche para 21.500 famílias

Retorno do preço dos 
Restaurantes Comunitários 
a R$ 1,00, com 5,3 milhões 

de refeições em 2020.

Cartão Creche para mais 
de 10 mil famílias

6.471 pessoas recebendo
Renda Emergencial

71 mil Cestas Verdes 
distribuídas em 2020

3 mil pessoas
qualificadas pelo Programa 

Renova DF

Cartão Material Escolar, 
que vai ajudar 70 mil famílias 

na volta às aulas

No período da pandemia, os programas sociais do DF foram fundamentais para atender aos mais necessitados.  

Foram mais de 400 mil pessoas beneficiadas pela maior rede de proteção familiar já realizada em nosso país.  

O GDF segue pensando nas pessoas e vai continuar investindo ainda mais em ações que levam bem-estar e 

tranquilidade para todos, principalmente nos momentos mais difíceis.

O GDF não para 
de ajudar quem 
mais precisa nos
momentos mais 
difíceis.
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Leituras V
Ayrton Rocha (*)
Todo bom Botequim que se preza, tem que ter como dono um 

bom português.
E se tiver bigode, tipo aqueles bigodes vastos, melhor ainda.
É mais original.
É o autêntico Português dono de Botequim.
E tem mais: tem que ser um pouco abusado. Não grosso.
Só um pouco abusado.
Não pode reclamar do cliente, da última conta que está pendurada.
A pendura da conta, faz parte da classe do Bom Botequim.
Como todo bom Botequim, tem que ter um Garçom chamado 

Manolo. 
E um outro, garçom cearense, quase sempre do Cariré, que a 

freguesada só chama de ‘’Ceará’’.
Eu não conheço um Boteco no Rio de Janeiro que não tenha estas 

duas espécies de Garçom. E não existe nada igual aos Botequins 
do Rio.

O chopinho, tanto o dourado como o preto, tem que ser bem 
tirado, cortado.

Tem que ter colarinho e ser estupidamente gelado.
Esse é o Botequim do Rio.
Tem que ter o balcão de aço, sobre uma pequena vitrine com os 

mais deliciosos tira-gostos, onde se bebe em pé, praticamente na 
calçada, mexendo com as mais gostosas mulheres que passam e que 
sabem que são gostosas e gostam de serem galanteadas.

Tônia Carrero, na década de cinqüenta, quando explodia Ipanema 
com sua beleza, perdia o dia quando ninguém mexia com ela ao 
passar por um Botequim descendo a sua beleza a caminho do Mar.

Para os mais gulosos, tem que ter aquele sanduíche de pão francês 
com pernil. Hum!

A conversa rola solta. Da mulher bonita até o futebol.
Política nem pensar. Só se for pra malhar.
Trabalho, só amanhã.
Vale até Rifa.
Só não vale se estressar.
Uma manhã de sábado, eu estava num Boteco em Copacabana, 

na rua Miguel Lemos, quase esquina da Avenida Atlântica.
Rifou-se tudo. Garrafa de whisky, tira-gosto, rodada de chop, 

rifou-se até uma melancia.
Lá pelas tantas, os bebuns já não tinham mais nada para rifar.
De repente, um bebum mais sóbrio teve uma ideia genial.
Tão genial que só um bebum de carteirinha com doutorado em 

Botequim de Copacabana, no Rio de Janeiro, pode ter.
Rifou uma nota de ‘’Cem Cruzeiros’’. A moeda da época.
Foram dez pontos de ‘’Dez Cruzeiros’’ para cada bebum.
E foi um sábado alegre para o ‘’Manolo’’ e o ‘’Ceará’’.
Os bebuns engordaram a caixinha dos dois garçons nesta manhã 

de sábado.
Mas o Botequim não só tem a turma do balcão.
Tem a turma de boêmios românticos que se distribuem nas mesas 

no salão interno do Botequim.
Lá o papo é mais sério.
Lá dentro, além do bom papo, tem sempre um violão, um cantor 

romântico e nunca falta uma linda voz feminina cantando Bossa 
Nova.

Lá dentro tem o poeta que chora seus lindos poemas de amor.
O poeta que diz seus poemas pra mulher que ainda não chegou.
O Boteco está cheio de mulheres, mas para ele nenhuma delas 

lhe interessa.
A mulher que ele quer, ele aguarda sem nenhuma pressa. Ou 

então muito ansioso.
É proibido rolar ciúme em Boteco.
O mulherio circula entre a rapaziada com desenvoltura e charme.
Ninguém é de ninguém.
E se for à noite, aí o bicho pega, porque à noite todos os gatos 

são pardos.
Toda Mulata é Coelhinha.
O Boteco de respeito não tem hora pra fechar.
Enquanto tiver bebum entornando, mulher bonita circulando e 

boêmios cantando, é proibido fechar Boteco. E tem mais, o tradi-
cional Boteco tem que abrir cedo.

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

Conversa de botequim
Com 5,1 milhões de pessoas na pobreza, CE tem 33% da 

população em situação extrema vivendo com R$ 89
Segundo registros do Cadastro Único, mecanismo do 

Governo Federal, 3 milhões de cearenses vivem em con-
dição de pobreza extrema.

Sobreviver com R$ 89,00 por mês. Condição extrema 
que no Ceará, segundo registros do Cadastro Único, me-
canismo do Governo Federal, era a realidade de 3.068.443 
de pessoas em outubro de 2020. Os dados são os mais 
atualizados disponíveis pelo Ministério da Cidadania. 
Conforme a pasta, no Ceará, 5.121.972 pessoas vivem em 
situação de pobreza e extrema pobreza, pois as famílias 
têm renda de até meio salário mínimo por pessoa ou até 3 
salários mínimos de renda mensal total.

O Cadastro Único, mecanismo do Governo Federal de 
acesso a programas sociais para a população vulnerável, 
reúne um conjunto de informações sobre a condição dos 
indivíduos e das famílias 
brasileiras. No primeiro ano 
da pandemia, a situação de 
pobreza avançou. No Ceará, o 
total de famílias registradas no 
Cadastro Único em outubro 
do ano passado - 1.891.694 
-, foi o maior número desde 
dezembro de 2014, quando 
1.882.907 grupos familiares 
estavam em condição de baixa 
renda e miséria. 

 Com 1,8 milhão de cadas-
tros, Estado tem o maior nú-
mero de famílias na pobreza 
desde o fi m de 2014

No Estado, a população es-
timada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) para o ano passado era 
de 9.187.103. Assim sendo, o 
total de pessoas no Cadastro 
Único em situação de pobreza 
ou extrema pobreza represen-
tava 55,75% da população. Já 
aqueles em condição de misé-
ria, cuja renda é de somente 
R$ 89,00 mensais, representam 33% do total de habitantes 
estimados pelo IBGE. 

Por meio do sistema do Cadastro Único, o Governo 
Federal e, consequentemente, os estaduais e municipais, 
têm conhecimento sobre quem e quantas são as pessoas que 
estão na pobreza e extrema pobreza no Brasil. A partir dos 
dados é possível projetar e executar políticas de assistência 
social, incluindo as ações de transferência de renda. O pro-
grama social mais conhecido que utiliza o Cadastro Único é 
o Bolsa Família. Mas, durante a pandemia foi esse sistema 
que norteou a disponibilização do auxílio emergencial. 

Em Fortaleza, a autônoma Elizabeth da Silva Lorenço, 
moradora do bairro Alto da Balança, está registrada no 
Cadastro Único e ressalta as limitações vivenciadas na 
pandemia devido à falta de renda. No dia a dia, explica, 
vende roupas usadas em uma feira de rua na Aerolândia, 
enquanto o marido trabalha com o comércio de frutas nos 
semáforos da região e, segundo ela, recebe cerca de R$ 
200 a 300 por mês. Além de informais, as duas rendas 
são baixas. 

A casa de Elizabeth é um vão, no qual o único com-
partimento separado é o banheiro. Na residência, vivem, 

além do casal, dois fi lhos adolescentes, estudantes de 
escolas públicas.

“Na pandemia, eu fi quei sem trabalho porque não tinha 
feira e meu marido fi cou em casa também porque não podia 
vender no sinal. Ficou muito apertado. Depois voltamos a 
trabalhar, mas sem o auxílio é muito complicado”, conta.

O registro da condição de vida via sistema do Cadastro 
Único faz com que a parcela pobre da população possa ter 
acesso a direitos como moradia, alimentação, educação e 
renda. Nos municípios para se cadastrar é preciso buscar 
os Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

“Cada município tem um Cras. Quando tem esse nível 
de pobreza, eles procuram o Cras, que faz o cadastro e 
remete [a nós]. Ao mesmo tempo, quando há violação de 
direitos, eles vão até o Crea, que também nos remetem, e 

a gente vai catalogando tudo 
isso”, detalha Socorro França, 
titular da Secretaria da Prote-
ção Social, Justiça, Cidadania 
Mulheres e Direitos Humanos 
(SPS) no Ceará. 

A secretária defende que o 
assistencialismo seja aliado a 
ações e programas voltados à 
capacitação e geração de opor-
tunidades para a parcela da 
população que se encontra em 
situação de vulnerabilidade. 
Nesse contexto, ela reforça a 
necessidade de incentivar efe-
tivamente o trabalho dos Cras 
e dos Centros de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) em cada mu-
nicípio, como forma de tornar 
mais abrangente o contato com 
quem mais precisa do apoio 
do Estado. 

“Hoje mesmo o governador 
anunciou que assinou um de-
creto para viabilizar emprésti-
mos de até 3 mil reais, se não 

me engano, para fazer com que mães e mulheres possam 
ser capacitadas e gerar renda em casa, como montar salão 
de beleza, fazer comércio. Outra coisa que estamos fazen-
do é capacitar a juventude através do programa Criando 
Oportunidades”, lembra Socorro França.

Com a crise sanitária, foi preciso tomar medidas extras 
para reduzir os efeitos da paralisação de atividades. A titu-
lar da SPS enfatiza as ações de distribuição de alimentos, 
máscaras e materiais de higiene, promovidas pelo Governo 
do Estado. Ela garante que a gestão está se organizando 
para que possa não só atender de imediato, mas também 
oferecer novas oportunidades às pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

“Nós olhamos muito para os focos principais, Educação, 
Saúde e Segurança, que são essenciais, mas poderia ser co-
locar nesse mesmo patamar a assistência social. Porque nós 
temos uma população pobre, IDH abaixo, uma população 
que continua ainda sofrendo, e chegou uma pandemia que 
ninguém esperava, provocou mudanças muito drásticas, e 
a gente precisa estar atento à assistência social”, destaca.

Escrito por Thatiany Nascimento



acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Ceará em Brasília Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube 13 Jan/Fev/Mar/21

Para receber auxílio emergencial por meio da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do MDR, 
estados e municípios precisam obter o reconhecimento 
federal de situação de emergência ou de calamidade pú-
blica, deferido pelo Governo Federal após a análise do 
decreto estadual.

O reconhecimento de situação de emergência pode 
ser renovado, dependendo do 
quadro de estiagem. “Os muni-
cípios e o Estado podem editar 
decretos por calamidade pública 
e situação emergencial”, pontua 
a técnica da Coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, Ioneide 
Araújo.

Ioneide Araújo esclareceu 
ainda que mesmo em período 
de precipitações pluviométricas, 
municípios podem ter decreta-
ção de situação de emergência 
“porque o semiárido é caracte-

rizado por irregularidade de chuvas de forma territorial 
e temporal”. De acordo com a técnica da Cedec, o que 
determina a inclusão dos municípios são “as condições 
específi cas de cada ano sobre escassez de água”.

Prefeituras e governos estaduais devem apresentar 
o diagnóstico dos danos e um plano de trabalho para a 
execução das ações. 

Leituras VI
A primeira reunião 
presencial de 2021

Reginaldo Vasconcelos (*)

Sem sombra de dúvida, foi a mais elegante e emocionante 
de todas as reuniões presenciais realizadas pela ACLJ em 
seus longos 10 anos de existência. 

 Sucesso absoluto a primeira Assembleia Geral deste ano, 
em que foi outorgado o título de DESTAQUE CEARENSE 
ao Dr. Cabeto Martins Rodrigues, Secretário da Saúde do 
Estado do Ceará, ao empresário Alexandre Sales, o primeiro 
triticultor do Ceará, e ao humanista benemérito Igor Queiroz 
Barroso, do Instituto Myra Eliane.

Enquanto no velho normal se fazia um esforço ingente 
para lotar os auditórios durante as nossas Assembleias 
Gerais, desta vez foram selecionados poucos convidados, 
e convocados poucos acadêmicos, em razão das limitações 
do protocolo sanitário

Mesmo assim, com um público de trinta pessoas muito 
selecionadas, o evento, na Sala Carlos Studart do BS Design, 
na noite desta terça-feira dia 05, se revestiu de muita beleza 
e emoção, tendo em vista os discursos comovidos proferidos 
pelos homenageados e pelos proponentes de seus nomes.

Compuseram a Mesa de Honra o Presidente Reginaldo 
Vasconcelos, o Presidente Emérito Rui Martinho Rodrigues, 
o Magnífi co Reitor Cândido Albuquerque, Membro Titular 
da ACLJ, e a condução da solenidade coube ao confrade 
Vicente Alencar.

Alexandre, referência da triticultura no estado do Ceará, 
foi um nome proposto por Marcos para receber a homena-
gem. Este proferiu um discurso ressaltando os méritos do 
empresário na ocasião. 

A seleta assembleia, que aconteceu na Sala Carlos Stu-
dart do BS Design, empreendimento do Membro Emérito 
da ACLJ, Beto Studart, contou com a presença de nomes 
como Paulo Ximenes, Karla Karenina, Sávio Queiroz Costa, 
Humberto Ellery, e Vicente Alencar. 

Além do presidente Reginaldo Vasconcelos, o presidente 
emérito Rui Martinho Rodrigues, o Magnífi co Reitor Cân-
dido Albuquerque, Membro Titular da ACLJ e as presenças 
virtuais de Cid Carvalho, José Augusto Bezerra e o Prof. 
Dr. Edmar Ribeiro, que gravaram mensagens em vídeo.

Referência especial ao jornalista Arnaldo Santos, titular da 
Cadeira de nº 13 da ACLJ, um 
dos presentes a essa Assem-
bleia Geral Extraordinária, da 
qual ele foi um dos mais atu-
antes e efetivos colaboradores, 
como integrante da Decúria 
Diretiva da confraria, dando 
respaldo ao Presidente Regi-
naldo Vasconcelos – desde os 
debates sobre a eleição dos nomes propostos, até a arrecadação 
de recursos fi nanceiros para viabilizar o evento – tendo sido um 
dos mais ferrenhos defensores da proposta do empresário Beto 
Studart em favor do agraciado Dr. Cabeto Martins Rodrigues, 
pela sua justa inclusão entre os grandes destaques deste ano.

(*) Reginaldo Vasconcelos (Fortaleza). Prsidente da 
ACJL

Governo Federal reconhece situação 
de emergência em 11 municípios do Ceará

Onze municípios do Ceará estão em situação de emer-
gência por conta da seca, segundo o Governo Federal. A 
portaria foi publicada no Diário Ofi cial da União do dia 
14. As cidades são:

• Cedro 
• Deputado Irapuã Pinheiro
• Itapaj7é
• Jaguaretama
• Madalena
• Milhã
• Mombaça
• Monsenhor Tabosa
• Parambu
• Quixeramobim e
• Solonópole. 
Apoio emergencial
Com a medida, as localidades 

poderão ter acesso a recursos 
federais para ações de socorro, 
assistência e restabelecimento de 
serviços essenciais à população. 
O apoio emergencial por meio do MDR é complementar 
à atuação dos governos estaduais e municipais. O auxílio 
pode ser solicitado sempre que necessário – inclusive em 
situações recorrentes, como é o caso de desastres ocasio-
nados por seca ou chuvas intensas.

> Nível de reservatórios preocupa, mas risco de novo 
apagão é baixo

Principais municípios estão localizados nas regiões Sertão Central 
e Centro-Sul. Foto: Honório Barbosa

saiu toda por igual e isso é um bom sinal”. Ele até pre-
cisou uma data: “as chuvas começam em 25 de janeiro”.

Oriundo do distrito de Barra Nova, o agricultor e 
observador da natureza, Antônio Alves (Totonho) é outro 
que espera chuvas mais intensas a partir de março. “Nes-
te ano será dentro da média”, prevê. “Vejo as formigas, 
o cupim que indicam chuvas mais tarde e será um ano 
bom para plantar e encher açudes”, enumera os sinais 

observados pela natureza.
Outro participante do evento 

foi o profeta Titico Baia, mo-
rador do distrito São Miguel, 
em Quixeramobim. Para ele, 
quem fi zer o plantio a partir 
da segunda quinzena deste mês 
“não vai perder” e de fevereiro 
em diante “o inverno vai ser 
seguro”.

Tradição
O Encontro dos Profetas da 

Chuva dos Inhamuns começou 
a ser realizado em 2015, por 

iniciativa dos campi do Instituto Federal de Educação 
(IFCE) de Tauá e de Boa Viagem. O evento tem a par-
ceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
e neste ano devido ao formato online contou com intér-
pretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

________________________________________
Escrito por Honório Barbosa, regiao@svm.com.br 

12:04 / 09 de Janeiro de 2021.

Profetas dos Inhamuns esperam 
boas chuvas a partir de março no Ceará

Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o 
Encontro dos “Profetas da Chuva” dos Inhamuns ocorreu 
de forma remota. Eles apresentaram, em vídeo, as previsões 
para a quadra chuvosa deste ano no Estado.

Em consonância com a previsão feita pelos “Profetas 
da chuva” de Orós, observadores da natureza de Boa 
Viagem, Crateús, Tauá e Quixeramobim também apre-
sentaram prognóstico positivo quanto às chuvas deste 
ano, no Ceará. Eles preveem 
“um bom inverno”.

As últimas previsões foram 
apresentadas durante o V En-
contro dos Profetas da Chuva 
dos Inhamuns, realizado de 
forma virtual na noite desta 
sexta-feira (8).

“O formato do evento em 
plataforma remota ocorreu 
devido à pandemia do novo 
coronavírus”, justifi cou o co-
ordenador, João Paulo Arcelino 
Neto.

Para o profeta Valderez de Lima, de Tauá, a quadra 
chuvosa será “boa e segura a partir de março e favorá-
vel para a agricultura”. O agricultor José Roberto, da 
comunidade Lustal, zona rural de Tauá, também espera 
para este ano “muitas chuvas”.

Acompanhando a fl oração da caatinga, como a caja-
zeira, Everardo de Lemos, também de Tauá, prevê um 
“inverno bom, mas tardio”. De acordo com o agricultor, 
a árvore estava há quatro anos sem fl orar. “Neste ano 

Os profetas da chuva, também conhecidos como guardadores de 
sementes, observam os sinais da natureza para, assim, tentarem prever o 

volume de chuva Foto: Honório Barbosa
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Leituras VIIILeituras VII
Afonso Arinos e o 

fantasma de Getúlio
Edmílson Caminha (*)

Entre os grandes escritores que, ao longo da história (e até 
recentemente), dignifi caram a política brasileira, mencionem-
-se quatro, pela inteligência e pelo saber que lhes eram comuns: 
José de Alencar, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Afonso Arinos 
de Melo Franco, o mineiro ilustre que me concedeu, em 1986, 
substanciosa entrevista para o “Diário do Nordeste”, de Fortaleza.

Diretor do Instituto de Direito Público e Ciência Política da 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, recebeu-me em seu 
escritório para a conversa em que falou de literatura mas, princi-
palmente, dos trabalhos da Comissão de Estudos Constitucionais 
que presidia, encarregada de estabelecer os parâmetros da Cons-
tituição Federal que viria a ser promulgada em 1988.

Deu-me respostas comedidas, ponderadas, em que, diferen-
temente de tantos fanfarrões, não buscou reescrever o passado, 
para atribuir-se importância maior do que verdadeiramente tivera. 
Perguntei-lhe: “O ministro Hermes Lima, seu companheiro de 
Itamarati, costumava dizer que política é uma atividade para 
pecadores. Como o senhor fez para conciliar a honradez e a dig-
nidade com os conchavos próprios de um mandato parlamentar? 
As transigências da função política não o incomodavam?” Com 
franqueza e elegância, respondeu:

― Não, porque nunca tive prestígio político, propriamente. 
Eu era o homem que falava, me mandavam para a tribuna. Dos 
acordos partidários, lutas, paixões, ambições, não participava 
muito. O que eu fazia era falar, dizem que melhor do que os ou-
tros. Então era o homem que ia para a tribuna: eles resolviam e eu 
expunha, às vezes com excessiva veemência, reconheço. Nunca 
pretendi infl uir decisivamente no meu partido: resistia a certas 
tendências que me pareciam incorretas e eles respeitavam minha 
posição. Isso sempre aconteceu. De vez em quando não aceitava 
a decisão já tomada, e o fato de eu não aceitar era sufi ciente para 
que revissem o assunto. Mas, em geral, nunca exerci liderança 
política; quando muito tive liderança oratória, era o porta-voz da 
UDN, um partido importante. Mas sempre defendi um princípio 
que observo até hoje, aos 80 anos de vida: sou muito capaz de fazer 
coisas de que me arrependa, mas nunca de que me envergonhe. 
Essa é a diferença, e muito clara.

Tempos depois, visito-o no gabinete de Senador da República, 
em Brasília, e lembro-lhe o discurso que proferira na Câmara, 
como líder da oposição a Getúlio, em 13 de agosto de 1954; no 
dia 24, o presidente se matava com um tiro no peito, tragédia para 
a qual contribuíra, acusavam alguns, a violenta manifestação do 
deputado Afonso Arinos. E ele, em surpreendente confi ssão: “Pois 
é, sempre me angustiou a ideia de que eu possa ter concorrido, 
embora involuntariamente, para a morte de Vargas. Hoje, não 
faria aquele discurso, em que talvez tenha pecado por excesso, 
diante da turbulência política que então nos assustava. Acontece 
que só o distanciamento histórico permite essa avaliação; no 
calor da hora, fazemos o que nos obrigam as circunstâncias, e eu 
era o líder da minoria, a quem coube falar em nome dos colegas, 
não só em 13 de agosto, mas também onze dias depois, quando 
voltei à tribuna agora para lamentar, respeitosamente, o suicídio 
que traumatizara o Brasil. Pudesse voltar no tempo, preferiria não 
pronunciar aquele primeiro discurso, mas assim não haveria a his-
tória como testemunho do que, bem ou mal, ocorreu no passado, 
pois seria continuamente reformada, refeita pelos personagens 
que sobreviveram ao tempo, e assim não apenas envelheceram, 
se tornaram mais sábios, mais experientes, mais precavidos, mas 
também mais inseguros, mais hesitantes, mais medrosos...”

Esse o pensador, o jurista, o escritor, o político sobre quem 
Luiz Viana Filho afi rmou, no encerramento do seminário com 
que a Universidade de Brasília homenageou o colega, em 1981: 
“É muito difícil que outra personalidade do Brasil tenha, com 
a mesma grandeza, com a mesma luminosidade, com a mesma 
intensidade, essa multiplicidade de facetas. Ele não é o historiador, 
não é o orador, não é o poeta. Ele é tudo!”

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

Secretaria de Economia redefi ne prioridades e mantém 
funcionamento da máquina sem se esquecer do servidor.

O GDF garantiu a geração de empregos por meio da con-
tinuidade das obras nas cidades – principalmente na maior 
geradora de trabalho formal: a construção civil.

A organização de uma casa e o preparo do seu alicerce 
para possíveis temporais poderia servir de exemplo para o 
que a Secretaria de Economia promoveu nas contas públicas 
do Distrito Federal em 2020. Depois de assumir uma gestão 
com dívidas e conseguir reverter um quadro negativo de fe-
chamento das contas em 2019, o Governo do Distrito Federal 
(GDF) deu um drible na crise e se prepara para encerrar o 
ano com um superávit de R$ 217,5 milhões.

Melhor ainda: com o sucesso do leilão da venda da CEB 
Distribuição, que conseguiu um ágio de mais de 76% sobre 
o valor inicial, alcançando R$ 2,515 bilhões, o GDF garante 
um caixa bem mais robusto para investimentos na cidade. 
Outro grande sucesso foi o Refi s que, ao renegociar a dívida 
de 34.490 brasilienses e de 8.681 empresas, recupera R$ 
2,081 bilhões para os cofres públicos.

O orçamento previsto para investimentos em infraestrutu-
ra teve que ser realocado para a saúde - seja na ampliação de 
leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes 
com Covid-19, testes de infecção, construção de hospitais de 
campanha e todos os investimentos que se fi zeram necessá-
rios para conter a proliferação do novo coronavírus no DF.

Os números positivos surpreendem em um ano que, 
não só o Distrito Federal, mas todos os entes federativos 
promoveram mudanças emergenciais nas suas previsões 
orçamentárias com o decreto da pandemia do novo coro-
navírus no Brasil.

O orçamento previsto para investimentos em infraestrutu-
ra teve que ser realocado para a saúde – seja na ampliação de 
leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes 
com Covid-19, testes de infecção, construção de hospitais de 
campanha e todos os investimentos que se fi zeram necessá-
rios para conter a proliferação do novo coronavírus no DF. 

Enfrentar uma crise inesperada e, ainda assim, fazer 
o Estado andar exigiu do GDF não só a readequação das 
fi nanças, mas garantir a geração de empregos por meio da 
continuidade das obras nas cidades – principalmente na 
maior geradora de trabalho formal: a construção civil. A 
ordem do governador Ibaneis Rocha era clara: a agenda de 
obras que estava parada e havia sido retomada em 2019, 
será mantida.

“Como o serviço público estava prejudicado por falta de 
atenção, investimos em saúde, em educação e segurança 
pública com a reforma de prédios, construções de unidades 
de saúde, compra de viaturas e equipamentos”, explica o 
secretário de Economia, André Clemente.

Essa reorganização da casa permitiu que a previsão ne-
gativa das contas em 2019 fosse revertida e o ano fechasse 
no azul – o que se repetiu em 2020. Já no segundo quadri-
mestre, o GDF atingiu um quadro superavitário com mais 
de R$ 1 bilhão, previsão que deverá se repetir no último 
quadrimestre do ano.

No fi nal do ano, o GDF recebeu um importante reforço 
de caixa, além de resolver um grande problema de gestão, 
ao vender a CEB Distribuição por R$ 2,515 bilhões, um 
valor 76,63% a mais do lance inicial. A venda foi realizada 
em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, vencido pela 
empresa Bahia Geração de Energia, do grupo Neoenergia.

O objetivo da privatização da subsidiária é aumentar os 
recursos do caixa da empresa, que passa por difi culdades 
há anos. A concessão para a iniciativa privada também vai 
proporcionar mais investimentos e consequentemente, uma 
prestação de serviço mais efi caz e de melhor qualidade ao 
consumidor do Distrito Federal.

Fundo de Saúde
Em março o governo destinou R$ 32.418.261,00 ao Fun-

Contas do GDF fecham 2020 no azul
do de Saúde e ao Corpo de Bombeiros Militar para atender 
programações orçamentárias com o propósito de reforçar 
o combate ao novo coronavírus. O reforço em caixa foi por 
meio de três decretos da Secretaria de Economia, via crédito 
suplementar. Os recursos foram distribuídos da seguinte 
forma: R$ 27.528.040,00 para a nomeação de profi ssionais 
de Saúde (médicos e enfermeiros) aprovados em concurso 
público; e R$ 4.890.221,00 para a manutenção, moderniza-
ção e reequipamento das forças de segurança do DF.

Recomposições salariais
Em 2020, o GDF promoveu as recomposições salariais 

das forças de segurança pública, instituindo, inclusive, o 
pagamento de horas extras de serviço voluntário na Polícia 
Civil. A medida permitiu que, com o mesmo efetivo, um 
reforço no combate e prevenção à criminalidade com mais 
gente trabalhando nas ruas e delegacias.

A Secretaria de Economia colocou em dia o ressarcimen-
to de benefícios atrasados e voltou a fazer os sorteios do Nota 
Legal | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Nota Legal
O sucesso do programa de incentivo ao controle do 

pagamento de impostos pelas empresas do DF consolidou-
-se em 2020. A Secretaria de Economia colocou em dia 
o ressarcimento de benefícios atrasados, efetivou o Nota 
Legal Saúde, voltou a fazer os sorteios e reapresentou um 
programa revitalizado. Este ano, foram sorteados R$ 3 
milhões em prêmios de até R$ 500 mil.

Contratações
O GDF fecha 2020 com a contratação de 500 policiais 

militares e 370 bombeiros. No fi nal de outubro, foram 
anunciadas as contratações de 86 profi ssionais na área 
de saúde, entre médicos, técnicos e profi ssionais da área 
administrativa.

A educação pública do DF também reforçou seus quadros 
com a nomeação de 184 professores da educação básica. A 
Secretaria de Desenvolvimento Social também ganhou o 
reforço de 156 novos aprovados no concurso da pasta, reali-
zado no ano passado. Em maio, 91 técnicos administrativos 
já haviam sido nomeados.

Plano de saúde
Os servidores do GDF tiveram em 2020 uma conquista 

inédita e histórica. Anunciada no dia da categoria, em 28 
de outubro, o primeiro plano de saúde do GDF vai poder 
atender mais de 500 mil pessoas, entre servidores e seus 
dependentes diretos.

A proposta é dar aos colaboradores do governo a chance 
de um atendimento particular com um custo bem inferior ao 
aplicado no mercado, e vai permitir a migração permitindo 
o desafogamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Clube de vantagens
O governo lançou em novembro um programa que dará 

aos servidores do GDF descontos e condições especiais na 
compra de produtos e serviços, além da redução de preços 
em matrículas e mensalidades de faculdades e universida-
des privadas do Distrito Federal. O Clube de Descontos do 
Servidor e o DF Superior vão benefi ciar cerca de 160 mil 
servidores – entre ativos e aposentados, além de dependentes

Refi s recupera dívidas e organiza a economia
Onze dias após o início das adesões, o Programa de In-

centivo à Regularização Fiscal – Refi s 2020, capitaneado 
pela Secretaria de Economia, já havia batido a meta de 
meio bilhão de reais em débitos renegociados. Com este, 
que é o programa mais arrojado do tipo já feito no DF, e que 
propôs descontos até no valor principal da dívida, o GDF 
refi nanciou R$ 2.081.298.053,56.

Com o resultado, 34.490 pessoas físicas conseguiram 
pagar débitos antigos, assim como 8.681 empresas, que 
agora podem retomar seus negócios com mais normalidade, 
inclusive se preparando para crescer e contratar.

Hédio Ferreira Júnior, da Agência Brasília

ENFIM, 2021
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Leituras VIII
Antônio de Albuquerque Sousa Filho (*)
 2020 nos trouxe pandemia, crise econômica, mexeu 

com costumes e tradições, separou familiares e amigos, 
acirrou desigualdades, aumentou o desemprego, ressal-
tou a importância de setores como a saúde, a ciência e 
as lideranças públicas. O Covid-19 provou que nações 
ricas e pobres, são igualmente vulneráveis.

Todavia, tivemos avanços importantes na ciência. 
Surgiram vacinas graças aos investimentos de recursos 
fi nanceiros em pesquisas e a qualidade dos laboratórios 
e equipamentos existentes, o avanço de estudos sobre 
vírus, a capacitação dos pesquisadores em diversos 
países (mais de 150 países envolveram seus cientistas 
em pesquisas). Os meios de comunicação de massas e 
internautas pressionaram no combate à pandemia.

 No Brasil, tivemos um país dividido, briga politica 
pelo poder, ausência de politicas adequadas para as 
áreas de saúde, educação e emprego, agravamento da 
desigualdade social da população da periferia de nossas 
cidades, ausência de lideranças públicas à altura do 
momento, divulgação de noticias falsas em larga escala, 
predomínio de negativismo, disputada por populismo 
e interesses pessoais, imediatismo das ações, falta de 
um projeto nacional e muitos atos de corrupção. Faltou 
uma visão de dimensão nacional. Mesmo assim, tive-
mos pontos positivos como o auxilio emergencial, a 
atuação dedicada dos profi ssionais da área médica, os 
movimentos de solidariedade social, a ação efi ciente e 
importante do SUS.

Para 2021, precisamos de paz, com menos extremis-
mos entre a população brasileira. Menos vaidade pessoal 
e mais efi ciência dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário.

 Precisamos de determinação para enfrentar os pro-
blemas sociais, econômicos, estruturais, educacionais, 
diminuição da pobreza, do desemprego, dos desníveis 
regionais, dos crimes ambientais, do combate às gangues 
criminosas e a corrupção.

Precisamos de ação para acabar com a pandemia, 
provocada pelo Covid-19, usando com planejamento 
efi ciente e rápido da aplicação de vacinas. Combater 
o uso de vacinas é desconhecer o avanço da ciência, 
dos resultados inovadores das pesquisas médicas e das 
ações dos países mais desenvolvidos do mundo, que 
estão aplicando vacinas nas suas populações. A ciência 
confi rma que, a melhor forma de combater uma doen-
ça provocada por vírus é o uso de vacinas, ainda que 
saibamos que nunca existiram vacinas 100% efi cientes.

Finalmente, precisamos com urgência de estadistas, 
lideranças capazes de somar e não de dividir. Chamar 
pessoas de diferentes ideologias, crenças religiosas, 
fi liações partidárias, de raças diversas, de regiões geo-
gráfi cas diferentes, de profi ssões várias, de idades e ex-
periências de vida diferenciadas, formadores de opinião 
e pertencentes a diversas instituições púbicas e privadas. 
Colocar na mesa os problemas e desafi os brasileiros a 
serem discutidos e analisar sugestões. A problemática 
nacional só será resolvida através do diálogo, da acei-
tação dos pontos de vista divergentes e da colaboração 
de muitos. Enquanto escrevo, estou a lembrar a fi gura 
extraordinária que era Nelson Mandela, Presidente da 
África do Sul, no período de 1994 – 1999 e ganhador 
do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Ele passou 27 anos 
preso e, ao tomar posse como Presidente, deu as mãos 
aos seus torturadores brancos e acalmou os extremistas 
negros de seu partido, tornando-se o pai da modernidade 
da nação sul africana.

 ENFIM, 2021
(*) Antônio de Albuquerque Sousa Filho (Fortaleza) 

Prof. Aps. da UFC

Sarto Nogueira empossa novo secretariado 
da Prefeitura de Fortaleza; veja quem são

O novo prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira 
(PDT) empossou parte do secretariado da Pre-
feitura de Fortaleza. A cerimônia foi virtual, 
mas o vice-prefeito e presidente do Instituto 
de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Élcio 
Batista (PSB), o secretário de Governo, Renato 
Lima, e o chefe do Gabinete, Elpídio Moreira, 
acompanharam o prefeito presencialmente. 

À equipe de auxiliares, Sarto pediu empenho 
para atuar sobre o tripé de prioridades do Go-
verno: vacinação, retorno das aulas e retomada 
econômica. “Precisamos da inteligência de to-
dos para cumprir a meta de continuar reduzindo 
desigualdades e fazer disso nossa obstinação 
diária”, disse o pedetista. 

“Quanto mais em conjunto se trabalha, 
mais eficiência você consegue e, portanto, 
mais equidade. Que sejamos mais efi cientes e 
que isso reduza desigualdades”, acrescentou o 
vice-prefeito.

Perfi l do secretariado 
Elpídio Moreira - Chefe de 

Gabinete do Prefeito.
Elpídio é primo do prefeito 

Sarto. Ocupou cargo de chefe 
de Gabinete da Presidência 
da Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará. Sarto pediu 
renúncia do cargo de Presiden-
te da Casa para assumir a Prefeitura.

Élcio Batista - Superinten-
dente do Instituto de Planeja-
mento de Fortaleza (Iplanfor)

Eleito vice na chapa com 
Sarto, Élcio dividirá funções. 
Ele promete ser atuante na 
gestão. Formado em Sociolo-
gia, foi Secretário Executivo 
da Academia Estadual de Segurança Pública 
(Aesp) e comandou a Secretaria da Juventude de 
Fortaleza. Também colaborou com a elaboração 
do plano Fortaleza 2040. Foi chefe da Casa Civil 
de Camilo Santana. 

Renato Lima - Secretário 
Municipal de Governo

Atuou como secretário mu-
nicipal da Gestão Regional. 
Renato coordenou as sete re-
gionais de Fortaleza. Durante a 
campanha, ele foi coordenador 
de articulação política do pe-
detista. Em seguida, atuou na 
equipe de transição.

Christina Machado - Con-
troladora e Ouvidora Geral do 
Município

Christina deixa a função de 
secretária executiva do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão 
da Prefeitura para assumir a 
Controladoria.

Fernando Oliveira - Procu-
rador-Geral do Município

Foi Procurador Geral do 
Ceará entre 2007 e 2010. Du-
rante o governo Cid, foi chefe 
da Procuradoria da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Ceará.

Flávia Teixeira - Secretária 
Municipal de Finanças

A nova chefe de Finanças 

da Capital é graduada em Ciências Contábeis e 
Mestre em Controladoria pela UFC. Tem espe-
cialização em Contabilidade e Gestão Pública. 
Flávia foi analista de Planejamento e Orçamento 
da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) 
do Governo do Estado.

Marcelo Pinheiro - Secre-
tário Municipal do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.

Foi chefe de gabinete do 
ex-prefeito Roberto Cláudio 
e também atuou na equipe de 
transição. Entre 2015 e 2018 
foi superintendente da Agência 
de Fiscalização de Fortaleza (Agefi s).

Coronel Eduardo Holan-
da - Secretário Municipal da 
Segurança Cidadã.

Holanda comandou o Corpo 
de Bombeiros do Ceará e já atua 
há mais de 30 anos na corpora-
ção. Ele é mestre em Segurança 
da Aviação e comandou tropas 
no resgate às vítimas do Edifício 
Andrea.

Dalila Saldanha - Secretária 
Municipal da Educação

Dalila foi reconduzida ao 
cargo pelo prefeito Sarto No-
gueira. Ela já foi secretária exe-
cutiva da Educação do Ceará. 

Ana Estela Leite - Secretá-
ria Municipal da Saúde

Formada em pediatria, Es-
tela foi secretária adjunta da 
Saúde em Fortaleza. Agora 
assume como titular da Pasta.

Samuel Dias - Secretário 
Municipal da Infraestrutura.

Dias foi um dos nomes 
anunciados pelo PDT para dis-
putar a Prefeitura de Fortaleza, 
mas acabou preterido. Ex-se-
cretário municipal da Infraes-
trutura, assumiu a Secretaria de 
Governo na segunda gestão de 
Roberto Cláudio. Em seguida, assumiu função 
na criação do plano de governo da campanha. 
Também compôs a equipe de transição.

Ferruccio Feitosa - Secre-
tário Municipal da Conserva-
ção e Serviços Públicos.

Ferruccio ocupou diversos 
cargos no Governo Cid. Foi 
secretário especial da Copa, 
responsável pela obra de re-
forma da Arena Castelão para 
o Mundial de 2014. Em 2012 e 2020, esteve 
na lista de pré-candidatos do PDT, mas acabou 
preterido por Roberto Cláudio (PDT) e Sarto 
Nogueira (PDT), respectivamente. Atuou na 
equipe de transição.

Ozíris Pontes - Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer

O empresário foi cogitado 
como pré-candidato a prefeito 
de Massapê, mas não concor-
reu. O município é berço polí-
tico do seu avô, o ex-senador 
Ozires Pontes, e do seu pai, 
o senador Luiz Pontes, presidente estadual do 
PSDB.

Elpídio Moreira 
Foto: Reprodução

ENFIM, 2021

Élcio Batista

Renato Lima
Foto: Nah Jereissati

Christina Machado
Foto: Reprodução

Fernando Oliveira 
Foto: Divulgação

Marcelo Pinheiro
Foto: Divulgação

Coronel Holanda
Foto: Camila Lima

Dalila Saldanha
Foto: Camila Lima

Ana Estela
Foto: José Leomar

Samuel Dias
Foto: Helene Santos

Ferrucio Feitosa
Foto: JL Rosa

Ozires Pontes
Foto: Divulgação

Lúciana LoboFoto: 
Divulgação

Lúciana Lobo - Secretária 
Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente

Atuou como controladora e 
ouvidora geral do Município. 
A advogada foi secretária-
-executiva na Secretaria de 
Turismo do Estado do Ceará 
e coordenadora jurídica de Atos e Publicações 
Ofi ciais da Casa Civil do Governo do Estado.

Alexandre Pereira - Se-
cretário Municipal do Tu-
rismo

Alexandre foi reconduzido 
ao cargo. Se afastou da função 
para ser pré-candidato pelo 
Cidadania à Prefeitura de 
Fortaleza. Acabou entrando 
na campanha pedetista após a defi nição de 
Sarto Nogueira como o escolhido pelo par-
tido. Empresário, Pereira já foi secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Ceará. 

Cláudio Pinho - Secretá-
rio Municipal dos Direitos 
Humanos e Desenvolvimento 
Social 

 Ex-prefeito de São Gon-
çalo do Amarante, Cláudio 
Pinho não elegeu sucessor. 
Ele já foi vereador de For-
taleza e ocupou cargos na gestão municipal 
durante os governos de Antônio Cambraia e 
Juraci Magalhães. 

Elpídio Nogueira - Se-
cretário Municipal da Cultura

Vereador reeleito em 2020, 
o pedetista fi naliza o sexto 
mandato como vereador. Ele 
é irmão de Sarto. Na gestão 
Roberto Cláudio, foi secre-
tário dos Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social (SDHDS). 

Rodrigo Nogueira - Se-
cretário Municipal do Desen-
volvimento Econômico

Formado em Administra-
ção, era o coordenador de 
Fomento à Parceria Público-
-Privada e Concessões na 
Prefeitura de Fortaleza 

Adail Fontenele - Secre-
tário Municipal de Desenvol-
vimento Habitacional

Comandou a Regional 
Centro. Adail é engenheiro 
de carreira da Prefeitura e 
já ocupou diversos cargos 
na administração pública, 
incluindo presidente da Emlurb, e secretário 
de Infraestrutura, de Transportes, Energia, 
Comunicação e Obras do Estado. 

João Pupo - Secretário 
Municipal da Gestão Regional

Foi secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos 
do governo Roberto Cláudio. 
Durante a campanha, foi li-
cenciado para comandar a 
equipe jurídica. Já exerceu o 
cargo de Superintendente do Departamento de 
Trânsito do Ceará (Detran-CE). Na nova fun-
ção, comandará as 12 regionais de Fortaleza.

Flávia assumiu a Secretária 
Municipal de Finanças

Alexandre Pinheiro
Foto: Fabiane de Paula

Cláudio Pinho
Foto: Divulgação

Elpídio Nogueira
Foto: 

Adail Fontenele
Foto: JL Rosa

Rodrigo Nogueira
Foto: Divulgação

João Lupo
Foto: Kléber A. Gonçalves
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Novo Índice de Ações Cearenses 
(IAC) desenvolvido pela Unifor moni-
tora o desempenho das ações das oito 
empresas de capital aberto com sede 
no Ceará

As empresas com sede no Ceará 
listadas em bolsas de valores são boas 
apostas para investidores. Isso porque 
a valorização delas foi três vezes maior 
que a do Ibovespa, principal índice da 
B3, em 2020. Além disso, elas também 
apresentam menor risco quando com-
paradas às empresas monitoradas pelo 
índice nacional.

Segundo o Índice de Ações Cearenses 
(IAC), indicador criado pelo curso de Ci-
ências Econômicas da Universidade de 
Fortaleza (Unifor) para monitorar os ati-
vos de empresas cearenses, em conjunto, 
os negócios locais 
com capital aber-
to acumularam 
rentabilidade de 
8,59% em 2020, 
enquanto o Ibo-
vespa apresentou 
alta de 2,88% no 
mesmo período.

Entram no cálculo do indicador oito 
empresas cearenses listadas na B3 e na 
Nasdaq: Arco Educação, Aeris, Banco 
do Nordeste, Enel Ceará (Coelce), 
Grendene, Hapvida, M. Dias Branco e 
Pague Menos.

Os negócios do Estado já haviam 
registrado retorno maior que o princi-
pal índice da bolsa em 2019, quando o 
IAC apresentou alta de 75,03% contra 
31,95% do Ibovespa. O mesmo ocorreu 
em 2017 (38,02% contra 26,86%), em 
2016 (40,13% contra 38,93%), em 2013 
(15,41% contra -15,50%) e em 2012 
(65,95% contra 7,40%).

Economia local
O economista e professor Ricardo 

Eleutério, um dos líderes do desen-
volvimento do IAC, ressalta que esse 
destaque no retorno das ações de em-
presas do Estado demonstra a pujança 
da economia do Ceará. “Recentemente, 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística) apontou que Fortaleza 
ultrapassou Salvador e se tornou a maior 
economia do Nordeste. O PIB (Produto 
Interno Bruto) é a soma das riquezas 
produzidas pela sociedade, inclusive 
pelas empresas”, aponta. Mesmo com o 
índice positivo, nem todas as empresas 
conseguiram fechar o ano com rentabili-
dade no azul. A Grendene, por exemplo, 
apresentou queda de 31,76%. Outras 
quatro empresas fi caram no negativo: 
Banco do Nordeste (-19,99%), Pague 
Menos (-13,27%) e M. Dias Branco 
(-10,72%).

Apesar disso, o índice ainda apresen-
tou variação positiva pela força da alta 
das outras quatro. A Aeris encerrou o 

ano de 2020 com disparada de 63,93%, 
seguida pelo Hapvida (19,41%) e pela 
Arco Educação (2,55%).

A Enel Ceará possui dois códigos 
diferentes na B3, o COCE 3 e o COCE5. 
Allisson Martins, economista e também 
integrante da equipe que lidera o projeto, 
explica que o primeiro é um código de 
ação ordinária, que permite ao acionista 
o direito a voto, enquanto o segundo é 
referente a ações preferenciais, que pro-
porcionam ao acionista a preferência na 
distribuição dos lucros. Conforme dados 
do IAC, o COCE5 apresentou queda de 
3,86% no ano, enquanto o COCE3 teve 
alta de 39,62%. “Basicamente, isso de-
corre do mercado, maior demanda pelas 
ações da COCE3 fez o ativo se valorizar. 
E o processo inverso da COCE5. Como 

COCE3 tem maior 
peso, fez com que a 
Coelce apresentas-
se elevação no seu 
valor de mercado”, 
explica.

Durante a pan-
demia,  Martins 
aponta que as em-

presas cearenses se recuperaram de forma 
mais rápida que a média dos negócios bra-
sileiros, medida pelo Ibovespa. Enquanto 
o principal índice da B3 só conseguiu 
voltar a ser positivo em dezembro, os 
negócios locais iniciaram a retomada 
já em abril. “As empresas cearenses 
tiveram resistência durante esse período 
difícil, primeiro de não cair tanto quanto o 
Ibovespa, segundo pela maior celeridade 
na recuperação dos ativos”, avalia. Em 
março, mês em que foi confi rmado o pri-
meiro caso de Covid-19 no Estado, o IAC 
caiu 15,29% contra 37,03% do Ibovespa.

Risco
Martins acrescenta que outro ponto 

importante no perfi l das empresas mo-
nitoradas pelo IAC está relacionado à 
redução de riscos. “Quando se compra 
ação, o comportamento dela é volátil, 
pode subir e pode cair. O desvio padrão 
do IAC indica que as empresas cearenses 
são mais previsíveis. Para aquelas pesso-
as que não gostam de correr tanto risco, é 
uma característica interessante”, afi rma.

Conforme dados do indicador, o 
desvio padrão cearense é de 6,67%, 
enquanto o do Ibovespa chega a 7,26%. 
A Enel Ceará – COCE5, é a empresa 
com a menor volatilidade medida pelo 
desvio padrão, com 6,63%. Também 
fi cam abaixo da casa de dois dígitos as 
ações da Grendene (7,88%), Pague Me-
nos (8,13%) e M. Dias Branco (8,50%). 
Já na ponta oposta, a Aeris apresenta 
desvio padrão de 35,82%, seguida da 
Arco Educação (14,43%), Banco do Nor-
deste (14,05%), Enel Ceará – COCE3 
(12,38%) e Hapvida (10,16%).

Escrito por Redação,

Empresas cearenses na Bolsa 
encerram o ano com rendimento 
três vezes maior que Ibovespa
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano 
Projetos 

Especiais

A Vovó Ana está em festa com o nascimento de seu pri-
meiro netinho Luís Felipe no dia 16 de Outubro/2020. 
Aos pais Pablo Magno Berté e Djennifer Martins Berté 

os nossos Parabéns pela vinda do herdeiro. DEUS 
cubra de bênçãos especiais toda a família.

Com muito pesar informamos o falecimento de nosso 
distinto Confrade da Academia de Letras e Artes de Caldas 

Novas-Goiás, o renomado Médico Dr. Alejandro Arce 
Mejia que adquiriu Covid cuidando de seus pacientes no 

HRAN de Brasília,DF. e faleceu em 19/11/2020. 
 Aos familiares nossas sinceras condolências.

Mais uma honraria recebida no dia 27 de dezembro 
de 2020 pelo Casal Comendador Dr. Albery Maria-
no e Profa Cleuza Luíza Mariano:  A escultura do 

Marechal Floriano Peixoto, o qual foi nosso segun-
do Presidente da República, denominado “Mare-

chal de ferro” por ter sido Militar linha dura e que 
com grande prestígio foi o sucessor do Presidente 

Marechal Deodoro da Fonseca.

Acadêmica Profa Cleuza Luíza Mariano - 
Escritora, Pedagoga, Especialista em Educação.

O manto da noite natalina
Cleuza Luíza Mariano
Natal...
Tempo de renas-

cimento!
Tempo de confra-

ternização!
Tempo de adven-

to! tempo de espera
Pelo sim de Ma-

ria
Jesus se fez nova-

mente criança.
O mundo todo se 

enche de esperança.
Esperança de luz!
E s p e r a n ç a  d e 

paz!
E s p e r a n ç a  d e 

Amor entre os po-
vos e

Mais união das famílias.
Quisera eu poder num passe de 

magia
Mudar mentalidades para que o 

ser humano
Haja com mais 

justiça, humildade 
e tolerância.

Por que somos 
insensíveis se fo-
mos cr iados  por 
Amor

À imagem e se-
melhança de Deus?

Se só  o  Amor 
constrói, que seja-
mos

M a i s  c r i s t ã o s 
amando-nos verda-
deiramente

Como o Senhor 
nos ama.

Um Santo Natal 
e Feliz Ano Novo com muita saúde 
e paz.

 Presidente da Academia de Letras e Artes de Caldas 
Novas, Goiás - Musicista Stella Maris Fleury

À frente da ALACAN por duas 
gestões, nossa Presidente exerceu os 
trabalhos Acadêmicos com sabedoria, 
disposição e bom relacionamento. 
Talentosa e bem humorada, Stella 
Fleury representou nossa Academia 
de Letras e Artes nos importante 
Eventos da Política, Cultura, Artes 
e junto à Sociedade Caldas-novense, 
com o apoio de Acadêmicos mais en-
gajados e disponíveis para o trabalho 
voluntário.

Nossa Presidente abrilhantou as 
Sessões dando sua contribuição como 
Cantora e fl autista, com Diplomação 
de novos Acadêmicos, mostrando a 
força e o prestígio da ALACAN.

Foi homenageada pela Vasco Pro-
moções de Goiânia como “Mulher 
Empreendedora” pelos relevantes 
serviços prestados como Mulher de 
Destaque Cultural.

Deu apoio aos Eventos e Pro-
moções da Secretaria de Cultura e 
da Biblioteca Municipal de Caldas 
Novas, sempre pedindo e aguardando 
a promessa do Prefeito em disponibi-
lizar um espaço Cultural para a Sede 
da ALACAN. A fi nal, são 30 anos de 
longa espera da boa vontade política.

 Em parceria com outras Aca-
demias de Letras enriqueceu seu 
trabalho com trocas de experiências 
e participação em Eventos Culturais 
e Artísticos.

Devido à pandemia, em 2020, com 
a necessidade de encontros on-line, 
deixa para a nova Presidência a edi-
ção da tão sonhada Antologia, com 
divulgação da síntese de Biografi a 
dos Acadêmicos, Livros publicados, 
bem como divulgação de pequenos 
textos literários.

 A ALACAN esteve muito bem 
representada pela musicista Stella 
Fleury, que com sua religiosidade 
marcante, faz dela um ser humano 
bom, íntegro e especial.

 A ela, com todo carinho, o nosso 
“Muito obrigado”. Comendador e ex 
Presidente Dr. Albery Mariano e Aca-
dêmica Profa Cleuza Luíza Mariano.

COMENDA 
MARECHAL 
FLORIANO 

PEIXOTO en-
tregue ao Casal 
Comendador 

pelo Presidente 
da Academia Na-
cional de Direito 

Social de São 
Paulo.
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Leituras IX
Uma História de Fé no Amanhã

Regina Stella (*)
A Névoa da madrugada não se dissipara ainda, e subindo 

morros e encostas retardava a chegada do amanhã, cobrindo de 
branco véu o bambuzal e o arvoredo. A vontade era de fi car ali, 
junto à vidraça, quieta, participando da imobilidade da paisagem, 
em volta, e usufruindo da placidez do instante.

Por entre a densa cerração se vislumbrava, apenas, a silhueta 
das arvores perfi ladas, hirtas, e na visão friorenta, a impressão 
era de que a velha casa se tornara o único lugar de aconchego, 
na sala a luz acesa, um cobertor jogado na poltrona, um livro 
entreaberto sobre a mesa. Num relance, aquele era um instante 
impar para ser vivido, e esquecido tudo do mundo.

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

Decidira, pequenina e tinhosa, naquele vale onde morava, 
muitos quilômetros da cidade mais próxima, pleitear uma vaga 
na Escola para os fi lhos pequeninos, e, conseguindo, resolvera 
enfrentar todos os percalços contanto que as crianças pudessem 
estudar, “o bem de maior valor” ela dizia, que poderia lhes dar. 
Assim de malas e bagagem, se mudava, toda segunda-feira, 
para um pequeno quarto, no vilarejo, alugado a duras penas, 
para os meninos frequentarem a Escola, e voltava toda sexta 
feira, cumprindo árdua peregrinação! Só Deus sabe o que lhe 
vai custar aquela procissão de necessidade, toda semana, indo 
e vindo, ao sol, à chuva, esperando pacientemente o ônibus na 
beira da estrada com toda aquela tralha.

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

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

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

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

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

Nesse exato instante, desfazendo a bruma, o sol por entre as 
nuvens clareou a paisagem, e esplendoroso se mostrou, dando 
transparência ao bambuzal, farfalhante, ao verde da densa ve-
getação e às montanhas que cercam o vale. Luminoso, um novo 
dia tinha seu começo. Uma nova esperança também precisava 
acender no coração! Desfi z as névoas da descrença, e aceitei a 
luz, que de leve se infi ltrava...

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

Cearense criador da Troller lamenta fechamento de fábrica: 
“esse carro nasceu de um sonho”

Rogério Farias criou a marca de utilitários off-road 
em 1995, mas acabou se distanciando após a venda de 
parte da sociedade em 2008. Hoje, possui uma fábrica 
de elevadores.

A notícia da saída da Ford do Brasil surpreendeu todo 
o mercado brasileiro. Mas a decisão da montadora, que 
envolve o fi m das operações 
da fábrica da Troller em Hori-
zonte, também causou tristeza 
em Rogério Farias, criador da 
marca de veículos utilitários 
off-road.

“Eu lamento muito a de-
cisão da Ford de parar as 
operações no Brasil. Mas não 
se pode fazer muita coisa. A 
gente tem de seguir em frente”, 
disse Farias. 

“É uma pena muito grande 
porque é uma empresa que 
nasceu aqui. Na época que 
eu criei, era um sonho meu e 
serviu de exemplo no Brasil in-
teiro de pessoas que gostariam 
de fazer algo parecido. Foi um 
sonho que realizei, mas não 
temos culpa do que aconteceu 
com a Ford”, completou. 

 Em clima de incertezas, 
funcionários da Troller vivem 
expectativa de venda da fábrica

 Após anúncio de fechamen-
to da Troller, Toyota é esperança para o Ceará

 Anúncio de saída da Ford do Brasil surpreende e pre-
ocupa mercado

Distanciamento
Rogério acabou se distanciando da Troller nos últimos 

anos, principalmente após a venda da participação na 
empresa para outro sócio em 2008. A venda para Ford, 
disse, aconteceu anos depois, quando ele já estava afastado 
da direção. 

Apesar de não ter mais relações com a Troller, além 
da criação da marca e dos primeiros modelos em 1995, 
Rogério Farias revelou o desejo de que outra marca possa 
comprar a fábrica em Horizonte para dar continuidade à 
produção. 

“Eu espero que tenha alguém que queira recuperar e 
fazer a situação melhorar por 
lá. Esse carro, que foi criado 
de um sonho, já foi campeão 
mundial duas vezes de rali na 
Europa por dois anos conse-
cutivos, competindo com o 
mundo inteiro”, revelou Farias. 

“O Troller sempre fi cou nas 
primeiras colocações represen-
tando o Brasil em competições 
como o rali Paris-Dakar”, 
lembrou.

Novo empreendimento
Atualmente, Rogério Farias 

é proprietário de uma fábrica 
de elevadores industriais e de 
acessibilidade localizada na 
BR-116. Ele comentou que 
se distanciou da Troller quase 
completamente.

Os contatos com os funcio-
nários da fábrica em Horizonte 
não são mais tão constantes e o 
único momento em que ele se 
conecta à marca é nos passeios 
que faz nos fi ns de semana, ou 

ao dirigir o carro até o trabalho. 
“Eu criei um carro que as pessoas se apaixonaram, e 

aí cada um viveu uma coisa boa diferente. Esses carros 
foram feitos com todo carinho e amor, e isso fez dar certo. 
Eu pensei em fazer esses carros imaginando que ia durar 
10 anos, mas ele dura até hoje. Mas meu contato com ele, 
atualmente, é só quando eu saio para dirigir mesmo”, disse 
o criador do Troller.

Escrito por Samuel Quintela

Eu lamento muito a decisão da Ford de parar as operações no Brasil. Mas não se 
pode fazer muita coisa. A gente tem de seguir em frente”, disse Farias

Foto: Natinho Rodrigues

Foto: Natinho Rodrigues

Fábrica da Troller: Ceará negocia com pelo 
menos três possíveis investidores

Rogério Farias criou a marca de utilitários off-road 
em 1995, mas acabou se distanciando após a venda de 
parte da sociedade em 2008. Hoje, possui uma fábrica 
de elevadores.

A notícia da saída da Ford do Brasil surpreendeu todo 
o mercado brasileiro. Mas a decisão da montadora, que 
envolve o fi m das operações da fábrica da Troller em 
Horizonte, também causou tristeza em 
Rogério Farias, criador da marca de 
veículos utilitários off-road.

“Eu lamento muito a decisão da Ford 
de parar as operações no Brasil. Mas 
não se pode fazer muita coisa. A gente 
tem de seguir em frente”, disse Farias. 

“É uma pena muito grande porque é 
uma empresa que nasceu aqui. Na época 
que eu criei, era um sonho meu e serviu 
de exemplo no Brasil inteiro de pessoas que gostariam de 
fazer algo parecido. Foi um sonho que realizei, mas não 
temos culpa do que aconteceu com a Ford”, completou. 

 Em clima de incertezas, funcionários da Troller vivem 
expectativa de venda da fábrica

 Após anúncio de fechamento da Troller, Toyota é es-
perança para o Ceará

 Anúncio de saída da Ford do Brasil surpreende e pre-
ocupa mercado

Distanciamento
Rogério acabou se distanciando da Troller nos últimos 

anos, principalmente após a venda da participação na 
empresa para outro sócio em 2008. A 
venda para Ford, disse, aconteceu anos 
depois, quando ele já estava afastado 
da direção. 

Apesar de não ter mais relações com 
a Troller, além da criação da marca e dos 
primeiros modelos em 1995, Rogério 
Farias revelou o desejo de que outra 
marca possa comprar a fábrica em Hori-
zonte para dar continuidade à produção. 

“Eu espero que tenha alguém que queira recuperar e 
fazer a situação melhorar por lá. Esse carro, que foi criado 
de um sonho, já foi campeão mundial duas vezes de rali 
na Europa por dois anos consecutivos, competindo com o 
mundo inteiro”, revelou Farias. 
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Leituras X
O Humor Negro e o Branco Humor

O coronavirus é a melhor coisa que já aconteceu na minha 
vida!

A minha mulher não quer mais viajar! 
Ela não compra mais nada, porque tudo vem da China!
Ela não vai mais ao shopping, para evitar multidão! 
Ela passa o tempo todo de máscara, de boca fechada!
Isso não é um vírus! Isso é uma benção!!!

Meu medo de fi carf muito tempo sem trabalhar e virar um 
petista kkkk

Spobre a loucura atrás do papel higiênico, quando um 
espirrra, 4 se cagam...

Comunicado aos Cearenses !!! 1
O Ministério da Saúde observou que os CEARENSES não 

entenderam as recomendações quanto aos cuidados e medidas 
de precauções ao COVID 19. Por isso resolveram realizar a 
tradução a todos os CEARENSES:

1) Não fi que viçano no mei da rua andano de ruma;
2) Quando observar que no local tem uma ruma de gente 

é melhor arrudear.
3) Nada de sair por aí apertano a mão do povo.
4) Dexa de sê abestado, fi ca dendicasa, essa doença é bucho 

dos grande.
5) Tava na rua, chegou em casa, não seja ceboso, tome bãe 

e troque de roupa.
6) O tal do vírus pega, use máscara daquela que cobre do 

pé da venta até ur queixo.
7) Te orienta, criatura, que tu num é o fi  da Xuxa e os istri-

bado são ur que têm prioridade na UTI! 

E depois, quando tiver aí sem forgo, goguento, com a 
Covid-19, num teje chorano porque não quis cumprir as 
orientações
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Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia) 
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Be-
zerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel 61 3274-7805
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolandia) arrendatário - 3329 8761/3323 
4207
Bartolomeu 
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Welligton (IPU), 
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinhei-
ros: Francisco Leonardo Nascimento (Bela Cruz) e Welligton 
Manoel Facundo Oliveira (Boa Viagem).
Beirute Sul
Proprietário Francisco Marinho(Ipu) - SCLS 109 Bloco”A” 
Loja 2/4 – Asa Sul CLS 211 Bloco C Loja 17., CEP 70.272.530 
Reservas 3363 3062 e 3245 3463 Gerente Edison Carlos Vidal 
(Russas) Chefe de Cozinha Francisco Lopes (Quixadá)
Beirute Norte
Maitre Bartolomeu Marinho (f. cearense, Brasília)
Coco Bambu – Frutos do Mar
Gerente Geral Eilson Studart (Fortaleza) Diretores: Beto Pin-
heiro (Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortaleza) 
Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo 
Auzivan Pinheiro (Milhã) SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte 
Cicone Parque - 70200-002 Tel 3224 5585
Brasília Shoping
Setor Comercial Norte Q 5 Bloco A Brasília shopping Lojas 
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400 - (61) 3038-
1818
Coco Bambu Aguas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 3262-
0559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubaja-
ra) e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luis Neto 
Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapi-
na), bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes 
Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Re-
cepcionista Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor 
de Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel 61. 
3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224 1634 3226 1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre : Valdemir Alves Souza 
(Sobral); garçon: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC 
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Inde-
pendência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisi-
mar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco 
Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Ger-
emias Araújo (Granja).
Dona Graça
Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará)
casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270
Feitiço Mineiro
Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo Cesar 
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril). 
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Bi-
ano, fi lha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas 
03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçon: 
José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros, 
pizzaiolo SinobilinoBezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Lo-
cal Loja 39 Lago Norte - 3368 3337
Gero 
SHIN C 04 Lote A 22 Terreo Iguatemi. - Telefone: 3577-
5522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolandia), Maitre: 

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

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília
Culinária
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Vacinação ocorreu no dia 20 
de janeiro. A equipe da Vigilân-
cia epidemiológica de Brasília 
coordenada pela enfermeira 
Adriana Fernandes compareceu 
à Casa do Ceará para aplica-
ção da vacina de prevenção a 
COVID-19 para imunização de 
idosos e funcionários. 

O presidente da Casa José 
Sampaio de Lacerda Júnior 
e a superintendente Antônia 
Guimarães acompanharam a 
vacinação. 

Na Casa do Ceará a ação foi 
coordenada pela enfermeira Ja-
ckeline Aragão. Ao todo foram 
vacinadas 22 pessoas, sendo 13 
idosos e 9 funcionários da área 
de saúde. Esteve acompanhan-
do a equipe da Secretaria de 
Saúde a chefe de escritório da 
Cruz Vermelha nacional Agatha 
Brito.

Vacinação chegou para os idosos da Pousada da Casa do Ceará
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Francisco de Assis Lucena tomando 
a vacina contra Covid-19.

Lincoln Brum tomando a 
vacina contra Covid-19.

Matsuco Hashimoto tomando 
a vacina contra Covid-19.

Tatiane Oliveira, Antônia Guimarães, Agatha Brito, José 
Sampaio e Adriana Fernandes

Jackeline Aragão, Vitor Venâncio, Tatiane Oliveira, Antônia Guimarães, 
Mabia Wanessa, José Ricardo, Adriana Fernandes e Agatha Brito.

A Casa do Ceará em Brasília tem no seu calendá-
rio de eventos a comemoração do Dia de São José. 
Padroeiro o Ceará, e padroeiro da Casa, sempre no 
dia 19 de março em que a Igreja Católica em todo 
mundo lembra a fi gura de São José, pai de Jesus e 
esposo de Maria, sua mãe. 

A Casa do Ceará marcou Dia de São José, com 
uma missa que foi transmitida pela TV Casa do 
Ceará, Facebook, Youtube, e ofi ciada pelo o Padre 
José Henrique Félix com a presença dos idosos 
acolhidos na pousada Crysantho Moreira da Rocha. 
Pela primeira vez, a Missa foi transmitida ao vivo 
pelo facebook e youtube. 

Participaram da celebração, o Diretor Adminis-
trativo-Financeiro Vicente Nunes de Magalhães; a 

Superintendente Antônia Lúcia Guimarães de Aguiar; 
a Assistente Social Ivete Simonette do Amaral, as 
funcionárias Eloísa Marques do Nascimento e Brena 
Raquel. 

O evento contou com a apresentação do coral 
formado pelos idosos da Pousada e coordenado pela 
funcionária Eloísa Marques.

Para os cearenses São José representa a última es-
perança para que haja inverno no Ceará: os cearenses 
aguardam até 19 de março para se convencer de que 
haverá ou não inverno, se teremos ou não água para 
beber, para plantar e para os animais. A estação da 
chuvas no Ceará para os cearenses é o inverno. Os 
rios e os açudes devem estar cheios, isto é o que todos 
esperam de SÃO José: muita água e muita fartura no 

campo.
Seguindo nossa cultura copular e nossa tradição, 

a Casa do Ceará em Brasília, todos os aos, em 19 de 
março, celebra o dia de São José, Foram marcantes 
as presenças do cardeal emérito de Brasília, dom 
José Freire Falcão, Cearense de Ererê, ao lado de 
Limoeiro do Norte, bem como do cardeais Emérito 
dom Raimundo Damasceno, que passou por Brasí-
lia, de e dom Sérgio da Rocha, que foi Arcebispo 
de Brasília e agora é Arcebispo Primaz do Brasil, 
em Salvador.

Este ano, por causa da pandemia, não temos con-
dições de fazer a missa presencial. Mesmo assim 
a direção da Casa do Ceará empenhou-se em fazer 
uma celebração virtual, pela Internet.

Eloísa Marques. Coral formado pelos idosos. 

Casa do Ceará lembra São José com missa na Pousada com os idosos


