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Os cearenses das Olimpíadas de Tóquio. Leia mais na pág. 15

Vittoria Lopes (triatlo), Adriana Cardoso (handebol),
Rebecca (vôlei de praia) são esperanças
cearenses nos Jogos - Foto: Arquivo

Adriana Cardoso, ponta direita do Bera Bera, da Espanha,
está entre as convocadas da Seleção Brasileira feminina de
Handebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio
Foto: Reprodução / Instagram

Marlon Zanotelli, do hipismo, representará o
Ceará nas Olímpiadas de Tóquio
Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata nos Jogos
Pan-Americanos de Lima, em 2019
Foto: Divulgação/Instagram

Casa do Ceará turbina o curso de Cuidador de Idoso. O envelhecimento da
população coloca em alta a proﬁssão de cuidador de idosos. Leia mais na pág. 10
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Receita Federal fez doações para o Bazar da Casa do Ceará
que está abrindo suas portas com novidades. Leia mais na pág. 4

A Diretoria da Casa do Ceará em Brasília sente-se no dever de anunciar que a sra. Consuelo Dias Branco, presidente do maior grupo
empresarial privado do Ceará restabeleceu a presença do seu grupo empresarial nas páginas do Ceará em Brasília, que tenha sido
implantada por seu saudoso marido e líder empresarial Ivens Dias Branco. Já a partir desta edição, o grupo M Dias Branco, volta
a marcar sua presença na pág. 11, o que é fato relevante para os que sabem o que faz e realiza a Casa do Ceará em Brasília, como a
maior entidade prestadora de assistência social, de cearenses fora do Ceará, mantendo a cearensidade fora de nossas fronteiras.

Venha ver e adquirir as doações da Receita no Bazar da Casa do Ceará

Teve Festa Junina na Pousada Crysantho Moreira da Rocha.

Leia mais na pág. 20

acesse o site: www.casadoceara.org.br

Espaço Lúciano Barreira
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Cresce o debate sobre será o país no pós
pandemia,
Continuaremos com inﬂação alta, desemprego alto, com os preços altos dos combustíveis e
dos alimentos? São grandes os temores, Muitos
países estão se perguntando o que fazer nos pós
pandemia.
O Brasil patinou três anos, 2019/2020/2021,
perdemos na realidade três anos, especialmente em educação e economia de mercado,
Os programas criados não foram sérios, pois
tiveram o selo do oportunismo político e do
viés eleitoreiro.
Se o agronegócio nos salvou de uma
desgraça maior o quadro não nos parece
favorável,
Instituições sérias como a CEPAL e a
OCDE nos veem através de uma situação esdrúxula com um discurso nada construtivo. O
besteirol do crescimento em vê e as metáforas
do ministro da Economia, muitos infelizes por
sinal, não nos trouxeram animo de progresso
e bem estar, mas de sobrevivência num quadro
de desordem econômica e social.
Lamentavelmente se temos capital tememos que
servirão para encobrir os escombros de um país que
tem tudo para dar certo mas que esta dando errado,
especialmente nas questões ambientais atormentado
por uma boiada que está nos estrangulando,
Esperamos que a situação se transforme e traga
esperanças e sonhos ao bravo povo brasileiro.
Tanto aos mais jovens, quanto aos que querem
trabalhar e produzir e aos que aposentados e
pensionistas que querem ser felizes na última
etapa da vida.
Inácio de Almeida (Baturité) Diretor Responsável,
Expediente
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Exame de urina gratuito
Vá até uma árvore, urine e observe:
-se atrair formigas, sua glicose está alta
-se secar rapidamente, signiﬁca ingestão de muito sal
-se tem cheiro de carne, signiﬁca colesterol alto
-se esqueceu de abrir a calça, Alzheimer
-se não acertou a árvore, Parkinson
-se não sentir cheiro, Covid
Novas consequências da quarentena da Grécia
1. Ilha de Lesbos abre resort hétero.
2. Diógenes vende a lanterna para o Vasco.
3. Oráculo de Delfos vaza números do orçamento e
provoca pânico nas Bolsas.
4. Ares é pego em ﬂagrante desviando armamento para
a guerrilha síria.
5. A caverna de Platão abriga milhares de sem-teto.
5. Descoberto o porquê da crise: os economistas estão
todos falando grego!!!
Pensa Bem
Querem que a gente tenha juízo?
Como isso é possível??
Desde pequenos vimos o Tarzan andando nu.
A Cinderela chegava meia noite.
O Pinóquio mentia pra caramba.
O Aladim era ladrão.
O Batman dirigia a 320km/h.
A Branca de Neve morava com sete homens, eram
gordos e velhos e não viagra.
O Ali Baba vivia cercado de seus 40 ladrões;

Popeye fumava uma ervinha muito estranha e ﬁcava
loucão!
A Olivia palito tinha anorexia.
O Pica pau sempre foi trapaceiro.
O Cascão não tomava banho. Fedia,paca!
Cebolinha falava tudo errado.
A Monica baixava o pau nos meninos.
A Magali era gulosa.
O Mickey nunca casou com a Minie. Consta que não
gostava da fruta...
O Pato Donald, também não casou com a Margarida, não
trabalhava e os tres sobrinhos sempre faltavam Às aulas.
O bambi era uma bichinha enrustida.
Tio Patinhas era pão duro, sovina, miserável.
O Gastão vivia da sorte.
Dick vigarista vivia de falcatruas.
Esses foram os exemplos que tivemos desde pequenos...
E depois querem que tenhamos juízo!!
Mande para todos os velhos sem juízo que você conhece e
que não morreram de COVID.
Pra mim, veio por engano. Rsrsrs
Mas to fazendo a minha parte.
Atenção
Foi comprovado que o corona vírus ﬁca alojado nos
mortos!!!
Siga as recomendações da OMS, portanto...
Lave bem as mãos depois de mijar...
Tô fazendo a minha parte

Conversando com o Leitor
# Recebemos, em junho de 2021, o BINOCULO,
de janeiro de 2020,O jornal cultural de Ivonildo Dias,
criado em 1999, e que regularmente nos chegava à
mãos. Na edição artigos de Dias da Silva, o Ivonildo,
Batista de Lima, Januário Bezerra. Jacob fortes, Clauder Arcanjo. Cosme Custodio e poesias de Antônio
Sales (in memoriam),Marcos Antônio Frota, Francisco
Carvalho (In Memoriam) e Luiz Fernandes da Silva
e Gelmirez Fontes (in memoriam). Não faltaram as
trovas daqui e dali.
# Também recebemos O BINOCULO, de fevereiro
de 2020, com artigos de Dias da Silva. O Ivonildo,
Batista de Lima, Sânzio de Azevedo, Jacob Fortes,
Januário Bezerra, Vera Lúcia de oliveira, Clauder Arcanjo e Marcos Antônio Frota, e poesias de Humberto
del Maestro, Luiz Fernandes da Silva e Francisco
Carvalho (In Memoriam), Dimas Macedo, Rubens
Lemos, João Lobo, Jesus Alves,
# A venda das boas livrarias de Brasília o último
trabalho de Adirson Vasconcelos, Enciclopedia 2020,
Brasília e o 3º Milênio, com 718 páginas. Obra de
fôlego do cearense que é Historiador de Brasília, chamada de “Capital da Esperança” por André Malreaux,
o grande Ministro da Cultura da França e “Capital do
33º Milênio” por Juscelino Kubitschek o pai de Brasília, O livro pode ser adquirido com o autor pelo email
adirson@bol.com.br por R$ 90,00. O lançamento se
DEU NO Instituto Histórico e Geográﬁco do Distrito
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Federal-IHGDF.
# Nossos sites continuam bem visitados. Sabemos
que as novas redes do Face Book e do Instagram roubam espaço dos visitantes, e estamos usando os dois.
Mas o portal tem a cara da Casa do Ceará pelo conjunto
da obra que apresentamos para conhecimento.
# A Diretoria apela para os que sempre contribuíram
para a manutenção da Casa, que enfrentou diﬁculdades
com a pandemia para voltem a fazer. A Casa não cobra
juros e a contribuição é de apenas R$ 30 reais mensais
ou de R$ 300,00 anuais. A contribuição é um ato de
amor e carinho para a maior referência do Ceará fora
do Ceará.
# Bem adiantadas as obras de modernização da
Policlinica que aos poucos retoma suas atividades. A
Odontoclinica segue um ritmo intenso.
# A Superitendência da Casa do Ceará avisa aos
residentes em Brasília e no Entorno que podem chegar até o Bazar da Casa do Ceará que recebeu novas
doações da Receita Federal.
# O diplomata cearense Augusto César Teixeira
Leite, (Fortaleza) promovido a Conselheiro da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, e
designado, para substituir, o Diretor do Departamento
de Tecnologia e Gestão da Informação, nas eventualidades. A promoção de Augusto era aguardada por
seus amigos.

Ceará em Brasília

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

SAMBURÁ - Avenida Beira Mar

O cearense do Planalto
O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli,
o presidente argentino Alberto Fernández e o secretário de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro,
almirante Flávio Rocha. O
presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu, em (22.jan.2021), o almirante
Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos do
governo brasileiro, para um jantar em sua residência
oﬁcial, em Buenos Aires. Parabéns, almirante!
Pedido
De um jeito muito fofo, um menino de 8 anos
escreveu uma ‘petição’ para trocar de sobrenome à
Dra. Kathleen Kilian, titular da 1ª Vara do Fórum
de Distrito de Damião Carneiro, em Quixeramobim
(CE), cidade onde o garoto mora.
Mas, aﬁnal, por que ele decidiu fazer esse pedido?
Simples: ele queria trocar o sobrenome atual, que é
Sousa, para o sobrenome de seu padrasto, a quem
se refere como “um pai de verdade”.
Ao receber a petição por uma emissora de rádio,
Dra. Kathleen não pensou duas vezes e deu uma
resposta maravilhosa ao garoto, que terá um atendimento com a Defensoria Pública, agendado pela
própria magistrada.
Contra o Nordeste e sua economia!
É assim que está sendo entendida a Medida Provisória,
assinada elo presidente Jair Bolsonaro, subtraindo R$ 11
bilhões dos Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE),
do Norte (FNO) e do Centro Oeste FCO) já destinados à
constituição de um Fundo de Investimento regulamentado
pela Comissão de Valores Mobiliários para a implementação de projetos de Parcerias Público Privadas.
Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, com essa MP, estão a comprar uma briga que junta,
de um lado só, os governadores de oposição, os empresários e os trabalhadores e os dois bancos de fomento
das regiões castigadas pela medida, o BNB e o Basa.
Indústria cearense é 18,1% do PIB estadual
Segundo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o PIB industrial do Ceará representa 14,9% do
PIB industrial da região Nordeste.
Mais: a indústria cearense responde por 18,1% do
PIB estadual. A participação da indústria do Ceará no
PIB da indústria nacional brasileira ainda é muito baixa,
apenas 1,9%.
Mas os grandes investimentos previstos nas áreas
de produção de Hidrogênio Verde, de dessalinização
da água marinha no Complexo do Pecém e na Praia do
Futuro, de geração de energia eólica “offshore”, além
do projeto de exploração da mina de urânio fosfatado
de Itataia, sem falar na Ferrovia Transnordestina, tudo
isso poderá dobrar aqueles porcentuais em um horizonte
de cinco anos.
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Nome para a ferrovia transnordestina.
O destacado advogado e historiador cearense Paulo Quezado
(Paulo Napoleão Gonçalves
Quezado) solicitou ao Deputado
cearense Danilo Forte que apresentasse Projeto de Lei nominando o trecho cearense da Ferrovia
Transnordestina de Ferrovia Padre Ibiapina ( padre José Antônio
de Maria Ibiapina, 1806-1883).
Na visão do Dr. Paulo Quezado,
o benemérito Padre Ibiapina foi o idealizador e implantador da Doutrina Social da Igreja Católica no Brasil. O
trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina já foi
designado de Ferrovia Miguel Arraes.
Cearense Termaco Amplia Em Maceió
Empresa especializada em logística, a cearense Termaco, que também atua na operação portuária, ampliou
as instalações de sua ﬁlial de Maceió (AL).
Agora, sua área de armazenagem tem 1.500 m² e
seu pátio de manobra dobrou, passando para 1.200 m².
Uma mulher comanda da ENEL/CE
Mudança no comando da Enel Distribuição Ceará:
uma mulher – Márcia Sandra Roque Vieira Silva – é a
nova presidente da empresa.
Ela substitui Charles Capdeville, deslocado para a
diretoria de Operações e Infraestrutura e Redes Márcia
que é funcionária da Enel há 22 anos, é engenheira
civil, graduada pela Unifor, com MBA em Gestão de
Negócios.
Ela ingressou na empresa em 1999 como responsável
pela Administração e Controle de Gestão Comercial na
Enel Distribuição Ceará.
Atuou como responsável por Recursos Humanos e
Organização para América Latina na Endesa Espanha
e na Enel Green Power. Desde 2016, Márcia Vieira é
diretora de Mercado da Enel no
Pernambuco de novo com o DNOCS
A nomeação de Fernando Marcondes de Araújo
Leão para a diretoria-geral do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (Dnocs), faz parte do movimento e do presidente Jair Bolsonaro de construção de
uma base aliada no Congresso Nacional, a indicação do
pernambucano Fernando Marcondes para o Dnocs teria
sido levada pelo Progressistas, legenda com 40 deputados
em exercício na Câmara, por Arthur Lira, de Alagoas.
A indicação do nome de Marcondes, que é ﬁliado ao
Avante, irritou deputados federais do PP,
Entre os cargos que estão sendo negociados pelo
Centrão com Bolsonaro estão o Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), a Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o
Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação
(FNDE), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e secretarias do Ministério de Desenvolvimento Regional,
além de outros postos.

Inauguração do busto de dom Newton
Aconteceu no Crato/CE
a inauguração do busto do
4° bispo do Crato, dom
Newton Holanda Gurgel,
na Praça em frente à Catedral de Nossa Senhora da
Penha. Dom Newton está
na companhia de dom Dom
Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, de Quixeramobim, dom Francisco de Assis Pires, de Salvador/BA,
e dom Vicente de Paulo de Araújo Matos, de Itapagé.
O busto foi doado à Diocese pela Prefeitura.
Presentes a solenidade, presidida pelo prefeito José
Ailton, os familiares de dom Newton, Napoleão (irmão) e Paula (cunhada), de Acopiara, Nereida (irma),
Adriana e Rosângela (sobrinhas), de Crato) e Vera
Lúcia (sobrinha) de Iguatu, casada com o engenheiro
Mauro Nogueira.
Representando a Adsum, a entidade dos ex seminaristas do Seminário São José, do Crato, estiveram o ex
presidente, mons. João Bosco Cartaxo Esmeraldo e o
jornalista e radialista, Humberto Cabral.
Dom Newton
Nascido na cidade de Acopiara, Ceará, em 01 de
novembro de 1923, Dom Newton Holanda Gurgel
recebeu a ordenação sacerdotal em 17 de dezembro
de 1949. Foi reitor do Seminário São José de Crato
e a nomeação como bispo-auxiliar de Crato veio encontrá-lo como pároco na cidade de Campos Sales.
Recebeu a ordenação episcopal na cidade de Roma,
em 27 de maio de 1979, das mãos do Papa João Paulo
II, hoje Santo da Igreja Católica.
Dom Newton foi bispo-auxiliar até 17 de novembro de
1993, data da sua nomeação como quarto bispo diocesano
de Crato. Antes, devido à renúncia de Dom Vicente, foi
administrador diocesano de 01 de junho de 1992 até 16
de novembro de 1993.
Dom Newton ordenou vinte e oito sacerdotes e criou,
durante o seu episcopado de oito anos e meio, quatro
paróquias. Em 02 de maio de 2001 teve aceitado seu
pedido de renúncia em conformidade com o cânon 401§
1 do Código de Direito Canônico (motivo de idade).
Permaneceu como administrador diocesano até 29 de
junho de 2001. A partir daí, na condição de bispo-emérito, Dom Newton se recolheu a sua residência particular
no bairro São Miguel em Crato, onde atendia pessoas
para conﬁssões e orientações, com espírito acolhedor e
sempre bem humorado. Dotado de lucidez e vitalidade
impressionantes foi um homem piedoso que prosseguiu
na sua missão evangelizadora iniciada no já distante
ano de 1949.
Dom Newton faleceu no dia 6 de abril de 2017,
aos 93 anos, vítima de insuﬁciência respiratória e
falência múltipla dos órgãos. Seus restos mortais
foram colocados na Capela da Ressurreição, dentro
da Catedral Nossa Senhora da Penha, ao lado dos três
primeiros bispos da diocese de Crato e do monsenhor
Vitaliano Matioli.

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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Casa do Ceará recebe doações
da Receita Federal
No dia 02 de junho a entidade
recebeu aproximadamente R$
37.000,00 em doações de mercadorias aprendidas pela Alfândega
da Receita Federal-Aeroporto de
Brasília.
Foram recebidos eletrônicos

como celulares, HDs, cabos para
celulares, películas, capinhas de
telefone, relógios e brinquedos.
Todos os produtos estão à venda
no bazar da Casa do Ceará e o valor
será destinado a manutenção dos
serviços assistenciais da Casa.

D EC A E
PO RT IN AR I
PRO DUTOS COM ATÉ

%

off

Capinhas para celular.

Brinquedos.

Marcas clássicas,
desconto incrível.
USE O QRCODE ACESSE O CATÁLOGO
E VEJA OS PRODUTOS COM DESCONTO.
Relógios Xiaomi.

Aproveite a ENTREGA RÁPIDA
em até 6h* na sua casa

S I A T R E C H O 1 • 4 0 4 N O RT E • 5 1 2 S U L
Celulares e SSDs.
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Estudo mostra que as marcas da
M. Dias Branco estão presentes em
91,1% dos lares brasileiros

Segundo a Kantar, “a M. Dias
Branco atingiu 91,1% dos lares brasileiros com suas marcas de biscoitos
e massas em 2020. Sendo assim,
é um dos fabricantes com maior
abrangência entre os consumidores do
país dentre todas as grandes marcas
de FMCG – Fast Moving Consumer
Goods, ou Categorias de Alto Giro,
contemplando as cestas de Alimentos,
Bebidas, Higiene e Limpeza do Lar”.
A companhia iniciou suas operações no Ceará em 1953 com a marca
Fortaleza, hoje líder nas regiões
Norte e Nordeste. Nestas regiões, de
acordo com a Kantar, os produtos da
companhia estão presentes em 99,9%
dos domicílios, com destaque, além
de Fortaleza, para Vitarella (biscoitos, massas, torradas e margarinas),
Richester (biscoitos), Finna (farinhas)
e Puro Sabor (margarinas).
Na região Sudeste, as principais
marcas também são Adria e Piraquê.
De acordo com a Kantar, na Grande
SP os produtos da M. Dias Branco
estão presentes em 95,9% dos lares.
Já no Grande RJ, a penetração chega
a 98,2%. Nos três estados da região
Sul, reina Isabela, com massas, torradas e biscoitos que estão presentes
em 92,4% dos domicílios.

De acordo com Ana Laura Guitti
Nogueira, gerente de Pesquisa de
Mercado da M. Dias Branco, “ao
longo da história, a empresa adquiriu marcas regionais selecionadas e
teve sempre o cuidado de preservar
suas histórias e a relação próxima
com o consumidor. O portfólio é
composto por diversas marcas de
massas, biscoitos, torradas, farinhas
e margarinas, que são importantes
em cada região e nacionalmente,
com vários posicionamentos e faixas
de preço. Isso explica o sucesso e a
grande penetração na casa dos brasileiros”, destacando que, atualmente,
as marcas Vitarella, Adria e Piraquê
são distribuídas nacionalmente.
No café da manhã, o consumidor
coloca sobre a mesa um pacote de
cream cracker Vitarella, a marca de
biscoitos mais vendida do Brasil.
Na hora do almoço, prepara um
espaguete Adria, a marca de massas
Top of Mind do país (Datafolha
2020), com seu molho preferido. No
lanche da tarde, a mesa ﬁca farta de
receitas originais da Piraquê, como
o recheado de frutas Goiabinha
e o biscoito de Leite Maltado da
Vaquinha, produtos que atravessam
gerações.

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

M. Dias Branco reforça atuação
internacional na Winter Fancy Food,
nos Estados Unidos

Líder nacional em massas e biscoitos, a Companhia busca crescimento
no mercado norte-americano.
A M. Dias Branco, líder em massas e biscoitos no Brasil, participa
da Winter Fancy Food, feira de
alimentos dos Estados Unidos, voltada exclusivamente ao segmento de
alimentos e bebidas. O evento, que
na última edição reuniu 1.400 expositores de 30 países, começou no último
domingo (19), em São Francisco,
nos Estados Unidos, e termina nesta
terça-feira (21).
Presente em 37 países, de todos
os continentes, a M. Dias Branco,
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil), leva
para a Winter Fancy Food as marcas
Vitarella e Richester.
Os produtos da M. Dias Branco
contam com embalagens especíﬁcas
para exportação, com dados de rotulagem em inglês e em espanhol. Além
disso, são reconhecidos por certiﬁcações internacionais de qualidade,
segurança alimentar, segurança do

trabalho e do meio ambiente, como
a FSSC 22000, que abrange todo o
sistema de gestão da segurança de
alimentos, reconhecida pela Global
Food Safety Initiative (GFSI).
Estande da M. Dias Branco com
as marcas Vitarella e Richester
“A M. Dias Branco, que tem
investido fortemente em exportação, tem o objetivo de consolidar a
atuação nos Estados Unidos, expandindo a presença na costa oeste. O
evento, pela importância que tem no
setor de alimentos e bebidas, tem o
potencial de atuar como plataforma
de encontro com clientes de diversas regiões, o que reforça a atuação
global das marcas institucional e comerciais”, aﬁrma César Reis, diretor
de Exportação da M. Dias Branco,
que complementa destacando que
a costa oeste estadunidense “é uma
região muito rica, com consumo de
alimentos forte. Então, participar
dessa feira é uma forma interessante
de encontrar novos distribuidores e
manter a relação com os distribuidores atuais”, ﬁnaliza.
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Leituras I

Fortaleza,
Cidade de Pero Coelho (II)
Barros Alves (*)
Volto ao tema conforme o prometido. Até porque à medida
que vou garimpando o que historiadores de nomeada escreveram sobre o Ceará no período que vai de 1603 a 1650, mais
me asseguro de que uma das personagens mais injustiçadas
de nossa história chama-se Pero Coelho de Sousa. Ele foi o
primeiro a arrostar as maiores intempéries numa terra árida e
desconhecida, posto que a colonização das novas terras descobertas por Cabral, ainda patinava até ao que hoje conhecemos
como os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, à medo,
sob o Tratado de Trodesilhas e as leniências do torno português
então subalterno do trono espanhol. Havia, de fato uma longa
extensão de terras denominada Maranhão, do qual o Siará
Grande era um pequeno pedaço praticamente desconhecido,
posto que ninguém havia passado do litoral para adentrar os
sertões, depois de cem de descoberta a terra do pau brasil. Na
verdade, a expedição de Pero Coelho foi “destinada a DESCOBRIR o Maranhão, mas principalmente por terra, porque por
mar era improfícua a tentativa...”, consoante observa o Barão
de Studart em ensaio sobre Martim Soares Moreno. Com efeito,
Pero Coelho foi aquele que palmilhou ínvios caminhos até à
Ibiapaba para alargar as conquistas portuguesas ameaçadas
pelos piratas franceses, holandeses e outros estrangeiros menos
cotados que, hoje, muitas vezes, são exaltados em detrimento
de um homem cuja grandeza deveria iluminar as páginas de
nossa história.
Pero Coelho foi o fundador do Ceará e de Fortaleza, não
Martim Soares Moreno; nem Matias Beck, quando se trata
da capital. No máximo pode-se aceitar o “guerreiro branco”
mitiﬁcado por Alencar, como co-participante dessa fundação,
uma vez que já acompanhara Pero Coelho na sua expedição,
quando tinha apenas 17 anos. O Ceará, por instâncias do Barão
de Studart, comemorou oﬁcial e festivamente o tricentenário
de nossa fundação em 1903. Por que não o fez em 1911, assegurando louros a Martim Soares Moreno, a quem já se tecia
loas como fundador do Ceará? A propósito: o Barão de Studart,
nome maior da historiograﬁa cearense, no escorço biográﬁco
anteriormente citado, contribui para sedimentar a constatação
de que Soares Moreno tão somente deu continuidade ao trabalho que aqui iniciou Pero Coelho, a quem foi negado recursos
e soldados para a grande empreitada, por parte daquele mesmo
Diogo Botelho que o estimulou à perigosa missão.
O Barão de Studart reaﬁrma o que se lê em todos os escritos
sobre o Ceará, qual seja o fato irretorquível de que, fracassado
o confronto com franceses e índios na Ibiapaba, Pero Coelho
“volta ao Camocim e daí ao Ceará, onde funda à margem do
rio do mesmo nome a povoação de Nova Lisboa”, arraial este
que o próprio Soares Moreno diz anos depois na “Relação do
Ceará” que era um “sítio de onde já era feita uma cidade, muito
bom sítio, onde tenho agora uma fortaleza.” Duas conclusões
pode-se tirar desse relato: a primeira e notória é que o fundador
de Fortaleza (Nova Lisboa) e do Ceará (Nova Lusitânia) foi
inquestionavelmente Pero Coelho; a segunda é que o núcleo
inicial não foi totalmente destroçado, posto que o Soares Moreno diz que ali onde ele se encontrava de volta “já era feita
uma cidade.” Para arrematar, cito Capistrano de Abreu em
carta datada de 12 de abril de 1879, endereçada ao major João
Brígido, jornalista e historiador: “Para mim é fora de dúvida
que a Fortaleza antiga era no Rio Ceará.” E na mesma missiva:
“Estou tratando da biograﬁa dos fundadores do Ceará: Pero
Coelho, Francisco Pinto, Figueira e Martim Soares.” Veja-se a
precedência do açoriano, a qual não se pode olvidar sob pena
de incorrermos numa inverdade e darmos continuidade ao
processo de injustiça que se tem cometido contra Pero Coelho.
(*) Barros Alves, Poeta, Jornalista, Assessor Parlamentar
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Senadores questionam alta taxa de
letalidade no Brasil após intubação
A alta taxa de mortalidade de pacientes após procedimento de intubação nas UTIs brasileiras chamou a atenção
de parlamentares, que levaram o problema à Comissão
Temporária da Covid-19. Em audiência realizada o senador
Styvenson Valentim (Podemos-RN) apresentou um estudo
de 2020, mostrando o país num ranking ruim em relação
ao número de mortos: 80% dos pacientes. O nível é bem
superior ao registrado na Ásia (47%), América do Norte
(46%) e Europa (36%).
— Quando analisamos as diferenças regionais dentro
do país, também vemos discrepâncias. Na Região Norte,
por exemplo, o índice chega a 86,7%; no Nordeste, 83,7%,
e vai diminuindo no Sudeste e Sul. A pergunta é: com a
quantidade de mortes que a gente vê hoje no país, parece
que ainda não estamos preparados, não é? Não estávamos,
antes da pandemia, e tudo indica que ainda não continuamos a nos preparar — avaliou.
O problema também foi levantado pelo presidente da
comissão, Confucio Moura (MDB-RO), e pelo senador
Esperidião Amin (PP-SC), que lembrou a situação caótica
vivida em Manaus, com o elevado número de óbitos e até
falta de oxigênio para pacientes.
O presidente da Comissão de Terapia Intensiva da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia,
Bruno Vale Pinheiro, explicou que o estudo apontado
por Styvenson teve caráter observacional, sem capacidade de apontar com precisão a causa do alto índice de
letalidade. No entanto, é possível levantar hipóteses,
entre as quais, o alto número de pacientes; a ausência de
condições físicas ideais para atendimento; o improviso;
a escassez de proﬁssionais e a falta de treinamento de
pessoal.
— A causa dessa mortalidade elevada é multifatorial.
Em primeiro lugar, um número muito grande de pacientes
muito graves chegando ao mesmo tempo. Uma avalanche
de pacientes graves numa estrutura que até então não
estava dimensionada para isso em relação a insumos,
equipamentos e equipe treinada. Isso certamente diminui

a capacidade de cuidar dos doentes e vai impactar no
resultado — disse.
A presidente da Associação de Medicina Intensiva
Brasileira, Suzana Lobo, lembrou ainda que a mortalidade
tem a ver com a desigualdade social, que se reﬂete nas
condições de atendimento à população.
— A taxa de mortalidade nas UTIs privadas é menor
do que das UTIs públicas. As unidades que são mais organizadas têm resultados melhores. Então, é uma questão
de organização também do sistema como um todo. Os
intensivistas têm que ter a coragem de falar para o mundo
que a resposta de uma pandemia não está na UTI; está
na comunidade. A pandemia se controla fora da UTI,
diminuindo a transmissão com vacinas e todas as coisas
que nós já sabemos. Precisamos estudar onde foi que
nós erramos, tudo que aconteceu aqui, para que isso não
aconteça nunca mais — aﬁrmou.
Oxigenação extracorpórea
Os especialistas deixaram claro também que não é a falta da aplicação da oxigenação por membrana extracorpórea
que está causando o elevado número de mortes. Conhecida
como ECMO, a técnica usa mecanismo que retira o sangue
do paciente, faz com que ele circule fora do corpo e depois
o devolve à corrente sanguínea. O procedimento foi usado
no tratamento do ator Paulo Gustavo, que morreu vítima
da covid-19 no início do mês.
— É um suporte ventilatório complexo, que exige não
só o equipamento, mas equipe treinada para operar. A
imensa maioria dos pacientes, com ventilação mecânica
em UTIs nem vai precisar. É a ponta da ponta do tratamento e não é coisa do dia a dia na maioria das unidades
de terapia intensiva — explicou Bruno Pinheiro.
Por conta dessas peculiaridades, o representante da
Sociedade Brasileira de Pneumologia disse que, por ser
um tratamento de grande complexidade e de custo elevado,
o ideal é a criação de centros de tratamento que sirvam
de referência para o atendimento de um público maior.
Fonte: Agência Senado

Governo pagará metade de salário de 20 mil
novos empregos até o ﬁm do ano, anuncia Camilo
Projeto de lei foi enviado esta semana para Assem- na geração de novos empregos no estado”, destacou
bleia, e deve ser aprovado no dia 15.
o governador.
O Governo do Estado do Ceará pagará, pelos
Na lei constará os requisitos para que as empresas
próximos seis meses, 50% do salário mínimo de 20 se adéquem e possam ser beneﬁciadas pelo programa
mil novas contratações nos
de incentivo. Um deles é
setores do comércio e servio teto de contratações por
ço. O anúncio foi feito pelo
estabelecimento.
governador Camilo Santana
Outra prerrogativa é que
(PT) em live.
não haja demissões para
A medida é para estimuque uma nova admissão seja
lar abertura de novos postos
efetuada junto ao programa
de trabalho no Estado. Para
do Governo do Estado.
que possa entrar em vigor,
De acordo com o Chefe
um projeto de lei será endo Executivo, o Ceará foi
viado ainda esta semana
destaque na geração de
para a Assembleia Legisla- Governador pede que a Assembleia Legislativa possa aprovar men- novos empregos entre jasagem em regime de urgência - Foto: Fabiane de Paula
tiva, e tramitará em regime
neiro e maio de 2021, com a
de urgência antes do recesso parlamentar.
abertura de 24 mil postos de trabalho. Os dados são do
“Peço aos parlamentares a votação em regime de Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados
urgência para que no dia 15 já possam aprovar mais (CAGED).
essa iniciativa que vai beneﬁciar mais 20 mil cearenses
Escrito por Redação,

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

Eu por mim mesmo

Por Wilson Ibiapina (*)
Se você quer saber, sou um jornalista do tempo da máquina
de escrever mecânica. A mesma que minha neta de 8 anos
viu no escritório lá em casa e perguntou se era nosso primeiro computador. Era sim. Que prazer martelar as teclas nas
redações, fazendo aquele barulho que se misturava às vozes
dos repórteres, redatores, apuradores, todos falando alto, ao
mesmo tempo. Tudo era escrito com cópia em papel carbono.
Logo ao lado, as oﬁcinas. As linotipos gemiam nas mãos de
hábeis gráﬁcos que tomavam leite para evitar a intoxicação
do chumbo. Quem não sujava as mãos na hora da prova com
aquele rolinho preto? Quem não deu palpite na prancheta do
diagramador?
Vi o rádio que recebia as notícias da UPI em código Morse
ser substituído pelo telex, a radiofoto ceder lugar à telefoto
e o gravador com ﬁo ser trocado pelo portátil. Se olhar para
trás a gente vai contabilizado os anos nas redações de O
Estado, Rádio Iracema, Dragão do Mar, Ceará Rádio Clube,
TV Ceará, jornal Unitário, TV Manchete, Rede Globo, SBT,
Correio do Povo de Porto Alegre, Radio Tupi, Sistema Verdes
Mares, assessorias de imprensa, jornais alternativos. Satélite
era coisa da Nasa e telefone sem ﬁo instrumento de trabalho
das forças armadas.
Somos de uma época que não conhecia o gravador portátil.
O repórter anotava tudo. Geralmente trocava informações
com colegas. Exigia um esforço mental para reconstituir
as conversas. O repórter carregava duas agendas; uma para
anotar nomes, endereços e números de telefones das fontes.
Outra, para fazer anotações. Na rua, o repórter fazia sua pauta
e avisava pra redação o que tinha. Hoje, o repórter já sai com
as entrevistas marcadas pelos produtores e, na maioria das
vezes, já leva as perguntas.
A silenciosa redação de hoje não tem nada a ver com as
do século passado. Não se via mulheres na proﬁssão. Hoje,
dominam as redações e os cargos de cheﬁa. Até as manchetes
com o crime, que ajudavam a vender jornal, desapareceram. O
jornal que servia à comunidade, defendia o interesse público,

virou empresa, negócio. A propalada liberdade de imprensa é
do patrão.
O satélite, o computador, o celular nos colocam no centro
da aldeia global que tanto o canadense Marshal Mcluhan falava.
Muitos nem sabem que os primeiros repórteres nas aldeias que
viviam isoladas era os barbeiros, farmacêuticos, que estavam
em permanente contato com as pessoas da comunidade e se
encarregavam de espalhar as notícias (ou fofocas?). Hoje, a
informática engole o jornal impresso. A televisão e o rádio aos
poucos também vão se mudando para o novo meio. Quem tem
computador em casa e gosta de escrever pode criar um blog
ou um site de notícia. Muitos sem o menor compromisso com
a veracidade dos fatos. Aqui em casa, somos três na proﬁssão.
Além da Edilma minha mulher, tenho o ﬁlho Fábio que começou
a trabalhar já na era da informática e domina o computador
com a mesma precisão que dominei as pretinhas da Olivetti.
Quando me pergunto o que ainda estou fazendo nesse meio,
ﬁco imaginando que deve ser a minha curiosidade de repórter,
louco para saber onde vai dar tudo isso. Wilson Ibiapina
Se você quer saber, sou um jornalista do tempo da máquina
de escrever mecânica. A mesma que minha neta de 8 anos viu
no escritório lá em casa e perguntou se era nosso primeiro computador. Era sim. Que prazer martelar as teclas nas redações,
fazendo aquele barulho que se misturava às vozes dos repórteres,
redatores, apuradores, todos falando alto, ao mesmo tempo.
Tudo era escrito com cópia em papel carbono. Logo ao lado,
as oﬁcinas. As linotipos gemiam nas mãos de hábeis gráﬁcos
que tomavam leite para evitar a intoxicação do chumbo. Quem
não sujava as mãos na hora da prova com aquele rolinho preto?
Quem não deu palpite na prancheta do diagramador?
Vi o rádio que recebia as notícias da UPI em código Morse
ser substituído pelo telex, a radiofoto ceder lugar à telefoto e o
gravador com ﬁo ser trocado pelo portátil. Se olhar para trás a
gente vai contabilizado os anos nas redações de O Estado, Rádio
Iracema, Dragão do Mar, Ceará Rádio Clube, TV Ceará, jornal
Unitário, TV Manchete, Rede Globo, SBT, Correio do Povo de
Porto Alegre, Radio Tupi, Sistema Verdes Mares, assessorias

de imprensa, jornais alternativos. Satélite era coisa da Nasa e
telefone sem ﬁo instrumento de trabalho das forças armadas.
Somos de uma época que não conhecia o gravador portátil.
O repórter anotava tudo. Geralmente trocava informações
com colegas. Exigia um esforço mental para reconstituir
as conversas. O repórter carregava duas agendas; uma para
anotar nomes, endereços e números de telefones das fontes.
Outra, para fazer anotações. Na rua, o repórter fazia sua pauta
e avisava pra redação o que tinha. Hoje, o repórter já sai com as
entrevistas marcadas pelos produtores e, na maioria das vezes,
já leva as perguntas.
A silenciosa redação de hoje não tem nada a ver com as
do século passado. Não se via mulheres na proﬁssão. Hoje,
dominam as redações e os cargos de cheﬁa. Até as manchetes
com o crime, que ajudavam a vender jornal, desapareceram. O
jornal que servia à comunidade, defendia o interesse público,
virou empresa, negócio. A propalada liberdade de imprensa
é do patrão.
O satélite, o computador, o celular nos colocam no centro
da aldeia global que tanto o canadense Marshal Mcluhan falava.
Muitos nem sabem que os primeiros repórteres nas aldeias que
viviam isoladas eram os barbeiros, farmacêuticos, que estavam
em permanente contato com as pessoas da comunidade e se
encarregavam de espalhar as notícias (ou fofocas?). Hoje, a
informática engole o jornal impresso. A televisão e o rádio aos
poucos também vão se mudando para o novo meio. Quem
tem computador em casa e gosta de escrever pode criar um
blog ou um site de notícia. Muitos sem o menor compromisso com a veracidade dos fatos. Aqui em casa, somos três na
proﬁssão. Além da Edilma minha mulher, tenho o ﬁlho Fábio
que começou a trabalhar já na era da informática e domina o
computador com a mesma precisão que dominei as pretinhas
da Olivetti. Quando me pergunto o que ainda estou fazendo
nesse meio, ﬁco imaginando que deve ser a minha curiosidade
de repórter, louco para saber onde vai dar tudo isso.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista, escritor,cronista,
comentarista de radio, repórter e comentarista de tv.

Posse com presenças virtuais e presenciais ocorreu na manhã do dia 4. Desembargadores elencaram
prioridades na corte para o biênio 2021-2023.
Tomou posse,
em 04.06, o novo
presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará
(TRE-CE), desembargador Inácio
de Alencar Cortez Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
vai comandar o TRE-CE no biênio 2021-2023
Neto. Já para o carFoto: Fabiane de Paula
go de vice-presidente e corregedor regional eleitoral foi empossado
o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.
No comando da Corte até 2023, eles terão o desafio de realizar eleições suplementares no Ceará,
em meio à pandemia, e o pleito de 2022, que está
cercado de dúvidas sobre as regras eleitorais.
A cerimônia de posse ocorreu de forma híbrida,
por causa da pandemia. Estavam presentes na sede
do tribunal os novos presidente e vice. Já outras
autoridades do Estado participaram do evento de
forma virtual.

TRE, Inácio Cortez, apontou as prioridades de sua
gestão, entre elas a realização da eleição geral de
2022 e disse que a Corte Eleitoral já está se preparando.
“Já estamos preparando. Quando
termina uma eleição
a gente já começa a
preparar a outra. Vamos esperar a evolução da pandemia e
desembargador Raimundo Nonato Silva Santos
as diretrizes do TSE Otomou
posse como vice-presidente do TRE-CE e
sobre como vamos
Corregedor - Foto: Fabiane de Paula
proceder”.
Ainda serão definidas as regras das eleições de
2022, mas uma proposta já está em discussão no
Congresso Nacional e causa polêmica que é a utilização do voto impresso. O novo gestor do TRE
preferiu não comentar e disse que vai aguardar as
definições.
“Vamos aguardar o que o congresso vai discutir,
porque tem uma emenda que está em andamento.
Se a emenda for aprovada o TSE vai regulamentar
e temos que seguir a orientação do TSE. Se aprovar
vou me pronunciar”, disse.
O novo vice-presidente do TRE, Raimundo Nonato, informou que vai ficar responsável pela comissão

de realização da eleição de 2022.

Novos dirigentes do TRE-CE tomam posse e
destacam desaﬁos para Eleições 2022 em meio à pandemia

Eleição 2022
Em entrevista à imprensa, o novo presidente do

Ceará em Brasília

Eleições suplementares
Antes do pleito de 2022, eleições suplementares
deverão ser realizadas, neste ano, em três municípios cearenses: Martinópole, Pedra Branca e Missão
Velha. Os prefeitos eleitos dessas cidades no ano
passado foram indeferidos pela Justiça Eleitoral.
A Corte Regional Eleitoral marcou os pleitos para
o próximo dia 1º de agosto. Segundo Inácio Cortez,
a data está mantida, mas vai observar o cenário da
pandemia da Covid-19 no Estado.
Zonas e nova sede
Entre as outras prioridades de sua administração,
o novo presidente do TRE afirmou que vai fazer um
estudo para promover nova reestruturação nas zonas
eleitorais do Estado.
“Vamos fazer estudo para adequar melhor. Por
exemplo eleitor de uma cidade que tem uma vinculação maior com cidade maior, vinculação comercial,
bancária, médica. A gente vai ver se consegue através
do estudo deslocar essas cidades para novas zonas”.
Ainda segundo o presidente Inácio Cortez, a meta
é concluir até o fim deste ano as obras da nova sede
do TRE-CE.
Escrito por Letícia Lima,
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Leituras III

O romance do Nordeste
Por Gonzaga Mota (*)
Segundo o escritor Adonias Filho, não houve no Nordeste brasileiro romance modernista, mas sim o ciclo pré-modernista e o pós-modernista. O primeiro, de Franklin Távora e Domingos Olympio,
colocava em plano secundário os elementos sociais e na fase principal
da cena, de forma invulgar, a chamada ação episódica. O segundo,
com destaque, entre outros, para a querida e incomparável Rachel
de Queiroz e José Américo de Almeida, onde os elementos sociais
superam a ação episódica, traduzindo com rigor o documentário.
“Mas, ao fechar-se o segundo ciclo, Graciliano Ramos abre a terceira
fase: acrescenta ao documentário, sem anular a irradiação social, as
indagações psicológicas”. Por trás das obras dos autores mencionados, existem componentes políticos, econômicos, sociais e religiosos
compatíveis com os momentos em que foram escritas. A literatura
nordestina, com certeza é a que apresenta com maior realismo as
características de um povo que mata e reza para não morrer. A visão
do intelectual, além de ser abrangente, é caracterizada por conter,
na maioria das vezes, sentimentos sociais, diferentemente, daquilo
que pensam muitos tecnocratas. A produção literária do Nordeste
precisa ser levada em consideração pelos formuladores de políticas
econômicas. Talvez, seja mais importante a leitura de “O Quinze”,
“A Bagaceira”, “Vidas Secas” e tantos outros livros do que de compêndios estrangeiros de economia política, mesmo de alguns mestres
famosos como Friedman, Hansen, Acley, Leftwich etc. O Nordeste
tem suas peculiaridades e também suas vantagens comparativas que
precisamos transformá-las em vantagens competitivas. Da maneira
como não tivemos no romance a fase modernista, segundo Adonias
Filho, podemos mediante prioridades concretas para a educação e
a tecnologia, entrarmos mais rapidamente na fase pós-informática.
Necessitamos dar um salto de informação e de conhecimento. Por
sua vez, não basta a educação formal, mas também a educação
comportamental. Esta só se adquire através do saudável “vício” da
leitura diversiﬁcada. Somente assim a cultura nordestina poderá ser
considerada na análise da problemática regional.

Emprego, emprego e emprego
Eis o início histórico de um plano. Há quase 43 anos, em outubro
de 1978, fui convidado pelo então senador Virgílio Távora para
coordenar a elaboração do II Plano de Metas Governamentais (II
Plameg), uma vez que ele iria assumir, pela segunda vez, o Governo
do Estado do Ceará, em 15 de março de 1979. Minha indicação ao
senador foi feita pelo professor Mário Henrique Simonsen e a apresentação ocorreu no gabinete do então presidente Nilson Holanda,
do Banco do Nordeste do Brasil, onde eu cheﬁava a Coordenadoria
de Planejamento Integrado daquela Instituição de desenvolvimento.
A apresentação foi formal e rápida. O convite foi feito e aceito.
Passaram-se alguns segundos de silêncio. Em seguida, querendo
demonstrar conhecimento, esperando que ocorresse um debate
sobre as condições socioeconômicas do Estado do Ceará, perguntei
ao experiente e competente político quais os principais objetivos e
prioridades do seu futuro governo. Olhou para mim de forma séria,
sem esboçar qualquer sorriso, e disse, com sua voz característica e
em mensagem telegráﬁca: “São três: emprego, emprego e emprego”. Continuou: “Alguma dúvida, procure-me nos telefones cujos
números estão neste papel. Obrigado. Boa sorte.” Nosso primeiro
encontro não durou cinco minutos. Fiquei preocupado. No entanto,
disse comigo mesmo: Vou mostrar que farei um bom trabalho.
Convidei técnicos, professores e especialistas do próprio Estado, da
UFC e do BNB. Começamos o trabalho e, em nenhum momento, o
futuro governador VT (como era chamado) deixou de participar das
fases decisivas da elaboração do II Plameg. Era, além de excelente
político e técnico, um homem de boa formação intelectual. Realmente, o “emprego” foi objetivo básico de seu governo. As ações
de interiorização do desenvolvimento bem como a consolidação
do polo industrial de Fortaleza, permitiram, em termos relativos, o
maior índice emprego/população economicamente ativa alcançado
até hoje no Ceará. Estas palavras mostram a larga visão de VT,
pois conseguir postos de trabalho tem sido um desaﬁo crescente
não só para o Estado do Ceará, mas principalmente para o Brasil.
(*) Gonzaga Mota (Fortaleza) escritor, acadêmico, historiador,
ex-deputado federal, ex-governador do Estado do Ceará”.
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Hapvida conclui compra do Grupo Promed,
de Minas Gerais, avaliado em R$ 1,5 bilhão

Ainda de acordo com o comunicado, com a conclusão da operação, a Hapvida ampliar sua estratégia de
crescimento em uma das principais praças do Brasil.
A Hapvida
Grupo Santa
informou no dia
Filomena
20 em ComuniNo mesmo cocado ao Mercado
municado, a cea conclusão da
arense também
aquisição do Gruanunciou o canpo Promed, que
celamento do mepossui operações
morando de entenconcentradas na
dimentos envolregião metropolivendo a aquisição
tana de Belo Hodo Grupo Santa
rizonte. A compra
Filomena, em São
foi anunciada em
Paulo.
setembro do ano
A aquisição haAs oportunidades são para médicos na área de Hematologia,
passado.
Endocrinologia, Nefrologia, Gastroenterologia,
via sido fechada
Neuropediatria, Pneumologia, Infectologia, Reumatologia,
O Grupo Proem setembro do
Pediatria, Psiquiatria e Endocrinopediatria
med é composto
Foto: Divulgação
ano passado por
por dois hospitais
R$ 45 milhões,
que totalizam 240 leitos de internação, 7 clínicas de ampliando a atuação da empresa cearense no Sudeste.
atendimento primário e três operadoras de saúde que,
De acordo com o comunicado, o cancelamento
combinadas, possuem uma carteira total de cerca de se dá “diante da impossibilidade de conclusão de
280 mil beneﬁciários. O Grupo Promed é avaliado em todas as condições precedentes previstas na Proposta
R$ 1,5 bilhão.
dentro do prazo”. Desta forma, “restou cancelada a
“O Grupo Promed possui cerca de 11% de market operação de aquisição do Grupo Santa Filomena”,
share sendo o segundo maior player da região, em um diz o texto.
mercado que conta atualmente com mais de 2 milhões
O Grupo Santa Filomena é composto por uma carde beneﬁciários em planos de assistência médica e mais teira de cerca de 6 mil beneﬁciários de planos de saúde
de 1 milhão de beneﬁciários em planos de assistência concentrados na região de Rio Claro e pelo Hospital
odontológica”, diz o texto.
Santa Filomena, com 73 leitos.
De acordo com o comunicado, com a conclusão da
operação, a Hapvida amplia sua estratégia de crescimento
em uma das principais praças do Brasil.

Hapvida compra grupo de saúde
em São Paulo e hospital na Bahia
Aquisições somam R$ 475 milhões.
A Hapvida anunciou) acordos para duas aquisições
nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil no total de
R$ 475 milhões, seguindo sua estratégia de expansão
e consolidação nacional e aumento da verticalização.
Em São Paulo, a companhia assinou proposta vinculante para a aquisição de até 100% do grupo Grupo HB

Saúde de São José do Rio Preto, no interior do estado
de São Paulo, por R$ 450 milhões - considerando a
totalidade das ações.
Na Bahia, a subsidiária Ultra Som Serviços Médicos
assinou contrato para a aquisição do Hospital Dia Cetro
em Alagoinha por R$ 25 milhões, em operação que inclui
o imóvel com terreno. Paula Arend Laier, da Reuters.

ANS aprova acordo entre Hapvida
e Notre Dame Intermédica
A conclusão da operação de combinação de negócios ainda está sujeita
à apreciação e aprovação
do Cade.
A Agência Nacional
de Saúde Suplementar
(ANS) aprovou acordo
que prevê a incorporação
da Hapvida pela Notre
Dame Intermédica, segundo comunicados de
ambas as companhias

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
As empresas da área da
saúde acrescentaram que a
conclusão da operação de
combinação de negócios
ainda está sujeita à apreciação e aprovação pelo
Conselho Administrativo
de Defesa Econômica
(Cade). Paula Arend Laier,
da Reuters.
Foto: Divulgação
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Leituras IV
Por JB Serra e Gurgel (*)
No dia 28 de setembro de 1921 serão lembrados nossos
primeiros 100 anos. Em 2033 fará seu segundo centenário e
em 2023 seu terceiro.
A lei estadual n 1.875, de 28.09.1921, elevou “a categoria
de villa, sede de município e termo judiciário, a povoação
de Lages compreendendo os sítios Vacca, Bom Lugar, Izidoro, Tatahyra, Bolandeira, Santa Luiza, Volta do Ignácio de
Almeida e Alirio; a poeta, os sitio Saconete, seguindo pelo
rio Trussu até a barra do rio Quiuncolpe, na extrema com o
município de Saboeiro e com a povoação de Bom Sucesso até
a linha divisória de Maria Pereira e Tauhá”
No dia 4 de dezembro de 1933, A Vila de Lages, que pelo
decreto nº 1.156, passou a se chamar Afonso Pena, em homenagem ao Presidente da República, comemorá seu segundo
centenário. No dia 30 de dezembro de 1943, festejará seu
terceiro o centenário pois nesta data pelo Decreto Lei n 1.114
Afonso Pena passou a se chamar Acopiara.
Três eventos marcantes para a cidade que carinhosamente
chamo “o centro do mundo, um ponto entre os Hemisférios
Norte e Sul, próximo a Linha do Equador”.
Quem não gostar, ﬁque na sua e siga seu caminho.
Aqui nasci e aqui morei até os 10 anos, foram mais quatro
anos no Seminário do Crato cinco em Fortaleza, três no Rio de
Janeiro e o restante em Niteroi, no Largo do Barradas, Fonseca,
São Domingos, Ingá e Icaraí. Em Niteroi, moraram Raimundo
Cela (que aqui jaz) e Bruno Pedrosa e mora Francisco Ivo,
todos pintores cearenses.
Espero voltar a Acopiara, para manter minha memória na
eternidade.
Há dois livros importantes marcos de nossa História; o do

Os primeiros 100 anos de Acopiara
Celso Albuquerque de Macedo: “Lages (Povos e Povoações
1921, Afonso Pena 1933, Acopiara 1943” e o Francisco
Felipe de Almeida e Ana Rosania de Almeida “Genealogia
das famílias: Alves-Macedo e Fellipe-Melo”meida-Braga;.
Na Historia oral, são relevantes os relatos da profa, Rivanda
Teixeira.
Infelizmente, a geograﬁa conspirou contra nós. Estão no
sertão central, Localizado na região Centro-Sul do estado,
distante 352km de Fortaleza com principal acesso através
da BR-116 e CE-060.
Não tivemos condições de desenvolver a agricultura, por
causa do terreno e da falta d´água, nem a pecuária. A mineração não se desenvolveu. Não ﬁcamos apenas no meio do
mato, mas no oco do mundo. Na década de 10, do século XX,
fomos descobertos pela Ferrovia da Rede Viação Cearense,
que ligou Fortaleza ao Crato, mas só na década de 50 do
século XX passamos a ter água para consumo humano com
a barragem e só na década de 70 passamos a ter saneamento
e comunicações. No inverno, um sopro de esperança. Nas
demais estações, o desespero.
Tivemos dois surtos de progresso com a ligação ferroviária e rodoviária mas não tivemos desenvolvimento
industrial. O nosso comercio se desenvolveu lentamente,
A mineração tá virgem, temos muito sol para energia solar
e pouco vento para a energia eólica, O trem e ônibus são
dois marcos que referenciam a nossa pequena cidade Foram
lentos os passos dados na educação e saúde. Foi devagar a
nossa inclusão econômica e social. Crescemos para dentro
de nós, com nossos valores e princípios o que nos forjou na
solidariedade humana e na sobrevivência com dignidade.
Vacinas e água tratada nos ajudaram, Entramos na sociedade
global, com o telefone, inicialmente com o “orelhão”, rádio

e televisão, com a parabólica.
Aqui ﬁncaram suas marcas, entre outras, as famílias:
Lages, Gurgel Valente, Holanda Lima, Albuquerque, Alves,
Macedo, Almeida, Marques, Oliveira, Castro, Soares, Diniz,
Hebster, Ricarte, Félix, Florentino, Nunes, Felipe, Melo,
Almeida, Braga.
Firmados num só propósito: viver a vida que passa devagar
em dias ensolarados, noites estreladas e o sopro do Acarati,
Ceará, com área territorial de 2.254,279 km² [2020], com
população estimada de 54.481 pessoas [2020] 599] ENTRE
5.570 NO PAÍS; 33 de 184, e densidade demográﬁca de 22,58
hab/km² [2010] e escolarização de Escolarização 6 a 14 anos
97,2 % [2010] e IDHM Índice de desenvolvimento humano
municipal 0,595.
Mortalidade infantil - 6,63 óbitos por mil nascidos vivos
[2019].
Receitas realizadas - 153.148,70946 R$ (×1000) [2017]
Despesas empenhadas - 125.356,16693 R$ (×1000) [2017]
PIB per capita -7.038,21 R$ [2018].
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2018] 1,7 salários mínimos.
Comparando a outros municípios : No país: 3873º entre
5570º, No Estado: 49º entre 184.
Educação - Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade
[2010] 97,2 %. Comparando a outros municípios: No país:
3382º entre 5570 No Estado: 109ºentre 184
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública)
[2017] 6,0 Comparando a outros municípios No país: 2088º
entre 5570 No Estado: 86º entre 184
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara) jornalista e escritor, diretor da Casa do Ceará em Brasília, serraegurgel@gmail.com

IPO da Brisanet demonstra “amadurecimento” do mercado cearense, dizem especialistas
Economistas e consultores projetaram que a empresa
poderá ser uma boa opção de investimentos, mas ainda
será preciso aguardar novas informações para medir potencial de ganhos.
O pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores brasileira, a B3, feito pela Brisanet nesta semana demonstra o
processo de evolução e fortalecimento do mercado cearense, segundo economistas e consultores de investimentos.
Por estar inserida no setor de tecnologia e internet, a
empresa poderá dar bons retornos aos investidores, mas
será preciso aguardar mais informações sobre o plano de
IPO para consolidar a empresa de Pereiro como um bom
ativo no mercado.
Negócios
Brisanet protocola pedido de abertura de capital na
bolsa de valores.
Conforme o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, a entrada
de mais uma empresa na B3 conﬁrma o “amadurecimento”
do mercado cearense e pode ser importante para a Brisanet
conseguir executar os planos de expansão de operações
no futuro.
“Mais uma empresa com processo de IPO no mercado
mostra um fortalecimento da economia do Ceará e um
amadurecimento do processo de gestão e governança
nas empresas do Estado, que estão se planejando para a
alavancagem das estruturas de forma diferente, pensando
no médio e longo prazo e se tornando ativos interessantes
para novos investidores”, disse.
Coimbra também comentou os possíveis planos para
a Brisanet após o IPO. Com a nova entrada de recursos,
a empresa poderá impulsionar o projeto de expansão no

Ceará em Brasília

A Brisanet protocolou o pedido de abertura de capital
na B3 no dia 2, de acordo com a Agência Reuters
Foto: Divulgação/B3

Nordeste e investir na ampliação e captura de mercado
na Região para consolidar a operação no segmento de
internet e tecnologia.
“As empresas que já ﬁzeram IPO têm as bases na Capital, e a Brisanet é diferente, que vem se fortalecendo a
partir do Interior e já tem perspectiva de crescimento para
outras regiões do País. Então esses recursos devem ser
alocados nesse processo de ampliação de rede de clientes
e no segundo momento pode servir para capturar mercado
de outros concorrentes”, explicou.
Inﬂuência de mercado
A opinião foi corroborada pelo vice-presidente do
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará
(Ibef), Raul Santos, que ainda projetou uma inﬂuência de
mercado pela Brisanet nos próximos anos.
Segundo ele, a entrada de outra empresa cearense na
Bolsa deverá estimular novos negócios a buscar essa opção de mercado, o que poderá gerar uma melhoria ainda
maior no Estado. Ele enalteceu o processo de evolução

em governança e controle que as empresas têm de passar
para ter ações negociadas na B3.
Isso é muito importante porque estimula outros empresários do Estado a buscar esse caminho de abrir ações
em bolsa, que é um caminho que preza pela governança,
por uma proﬁssionalização do negócio, de uma expansão
territorial. E ter esses grupos com sede no Estado é importante para reforçar o nosso mercado e essa visão do
empreendedorismo cearense”, disse.
Raul santos, vice-presidente do Ibef
Opção de investimentos
Raul Santos ainda comentou que, pelo setor no qual a
Brisanet está inserida, comprar ações da empresa poderá
ser uma boa opção de investimentos no futuro.
O vice-presidente do Ibef justiﬁcou a perspectiva pelo
potencial de crescimento do segmento de tecnologia e pelo
aumento da demanda pelos serviços de internet durante
a pandemia.
“A Brisanet poderá ser uma boa opção de investimento
porque está em um setor favorecido pela pandemia, e deve
continuar sendo mesmo depois, porque temos muitas opções
de desenvolvimento e espaço para crescimento”, explicou.
Projeções de desempenho
Contudo, o consultor de investimentos, Thomaz Bianchi, alertou que ainda será preciso aguardar os detalhes
do plano de IPO da Brisanet para mensurar o potencial de
ganhos no mercado.
Entender qual o tamanho da parcela a empresa está
negociando na Bolsa, bem como os últimos resultados
ﬁnanceiros, poderão dar noção melhor das perspectivas
para a empresa.
Escrito por Samuel Quintela,
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Casa do Ceará turbina o curso de Cuidador de Idoso
O envelhecimento da população coloca em alta a proﬁssão de cuidador de idosos
Segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados no ﬁnal de 2018, ouve um aumento de 547% no
número de cuidadores de idosos no Brasil. Trata-se
de uma proﬁssão que mais cresce por aqui, situação
oportuna para uma reﬂexão sobre o papel e valorização
desse proﬁssional.
O IBGE projeta que em 2060 o número de idosos
no Brasil deve atingir 25% da população.
O envelhecimento costuma trazer consigo diversos
impactos à saúde. Falando de redução de mobilidade,
maior risco de doenças crônicas, maior propensão
a demências, perda de visão, necessidade de ﬁcar
acamado. Essa realidade é um desaﬁo constante para
o cuidador. Exige preparo, condições psicológicas e
recursos materiais para realizar um trabalho adequado
no dia a dia. Isso irá reﬂetir no bom tratamento
e amparo dos pacientes, e no bem-estar de
modo geral.
Até pouco tempo, o perﬁl do cuidador era
basicamente de pessoas próximas ao idoso,
como um parente sem prática ou conhecimento
básico sobre saúde. Diante das mudanças populacionais e na própria constituição familiar,
o cuidador proﬁssional vem ganhando terreno
e força nos lares, sobretudo por terem respaldo
técnico e saberem atender, com responsabilidade, as demandas da pessoa idosa. Hoje inclusive existem entes da família se qualiﬁcando
para se tornarem cuidadores de idosos.
Envelhecer no Brasil significa enfrentar
muitos desaﬁos, principalmente para as pessoas
com baixo poder aquisitivo que não consegue
suprir suas necessidades básicas. O idoso
enfrenta a violência dos serviços públicos, a
violência urbana e até violência familiar. Os
programas sociais que existem no Brasil para
os Idosos que são BPC- Benefício de Prestação continuada, Atenção integral da saúde da
pessoa idosa, Programa
Farmácia Popular, e Programa minha casa minha
vida. Mas muitas vezes aquele idoso que mora sozinho
sofre com a burocracia e uma maratona até chegar a
ser beneﬁciado nesses programas.
Diante desse cenário a importância do cuidador de
idosos hoje é uma realidade indiscutível. O cuidador
tornou-se imprescindível para garantir uma melhor
qualidade de vida aquele quer necessitam de seus cuidados e apoio em todas as atividades do seu cotidiano.
A procura por cuidadores no mercado é hoje 70%
maior que a demanda de proﬁssionais capacitados ou
disponíveis. Por ser uma ocupação nova, muitas pessoas tem o perﬁl, mas não tem a capacitação proﬁssional.
Diante de um mercado de trabalho cada vez mais
competitivo, o projeto resgata a autoestima deste proﬁssional apresentando novas alternativas proﬁssionais,
principalmente para mulheres com idade em torno
de 45 a 60 anos que não tem opções no mercado de
trabalho. Os homens são imediatamente absorvidos,
dada a necessidade do mercado. A função de cuidador é
muito respeitada, pois oferece ferramentas para desenvolver um trabalho liberal e essencial para prevenção
e manutenção e bem-estar humano.
Pensando nisso e diante da demanda existente pela
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procura de proﬁssionais capacitados na área, a Casa do
Ceará em Brasília dentre vários cursos proﬁssionais,
oferece também o curso de cuidador de idosos que hoje
está sob a Coordenação de Ivete Simonette do Amaral,
Bacharel em serviço social diplomada em 30/08/2003
pela URI – Universidade integrada do Alto Uruguai
e das Missões – Campus Frederico Westphalen-RS,
Bacharel em Teologia diplomada em Janeiro de 2015
pela faculdade de Teologia HOKEMÃH/FATEH/ ISEF
– Instituto Superior de Educação FATEH - Campus
Vitória do Mearim – MA. Atua como Assistente social
na Casa do Ceará em Brasília desde novembro de 2004,
é responsável técnica da Pousada Crysantho Moreira
da Rocha (abrigo de idosos).
Foi voluntária na função de conselheira suplente

designada pelo Governador para desempenhar suas
atribuições em prol da pessoa idosa junto ao Conselho
dos Direitos do Idoso no mandato de 2018 a 2020,
atuando na Comissão de Fiscalização e Registro.
O Curso de cuidadores da Casa do Ceará em Brasília
destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 18
anos, que completaram, o ensino fundamental completo, interessados em prestar cuidado de qualidade
a idosos com variado graus de dependência física ou
mental.
As aulas teóricas e práticas são ministradas por
proﬁssionais de enfermagem, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional e psicólogo.
O conteúdo pragmático abrange o universo do envelhecimento de forma a ter uma visão global dos idoso
e seu meio incluindo os aspectos físicos, biológicos,
psíquicos e sociais.
A demanda de interessados em cursos de formação
proﬁssional de cuidadores de idosos deve crescer ainda
mais após a aprovação do projeto lei que regulamenta
a proﬁssão. Tramita no Congresso Nacional, com
aprovação do Senado Federal, aguardando aprovação da Câmara Federal o Projeto Lei do senado nº
284/2011, que regulamenta a proﬁssão de cuidador da
pessoa idosa. Enquanto não é regulamentada a Lei do
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cuidador de idosos, o que está sendo seguida é o que
consta na Lei Complementar nº 150/2015 – oriunda
da PEC das Domésticas.
“ Entender o envelhecimento como algo natural e
inerente a todo ser humano é o primeiro passo para ter
uma velhice saudável. Envelhecer é fato, mas, a medida que o organismo envelhece, mais cuidados precisam
ser tomados: É necessária a adaptação do corpo, da
mente e, consequentemente, do estilo de vida.”
17/04/2020 · Em 2018, 303.017 idosos viviam no
DF, cerca de 10,5% de seu contingente populacional
mas, segundo projeções do Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), a população idosa do
DF pode chegar a 565 mil, em 2030.
As idosas é ainda maior, variando de 8,6% em 2000
para 10,8% em 2010. Estima-se que, no
Brasil, em 2020, 13,7% da população serão
de idosos, subindo para 18,7% em 2030.
O envelhecimento populacional vem se
dando de maneira rápida e diferenciada por
sexo, raça, grupo etário, renda, território.
O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV Social) divulgou
no dia 8 a pesquisa Onde Estão os Idosos?
Conhecimento contra a Covid-19, que
mostra que 10,53% da população brasileira
têm 65 anos ou mais.
A meta é reunir informações detalhadas
sobre os grupos etários mais avançados
visando auxiliar os gestores de políticas
públicas na proteção dessa parcela durante
a pandemia do novo coronavírus.
As taxas de letalidade (mortalidade)
da doença entre pessoas com 80 anos ou
mais de idade são 13 vezes maiores do
que na faixa de 50 a 55 anos e 75 vezes
a letalidade da faixa de 10 a 19 anos de
idade, segundo a pesquisa.
Os microdados utilizados pela FGV são da última
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) anual, de 2018, feita pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
O estudo da FGV, coordenado pelo pesquisador
Marcelo Neri, busca identiﬁcar quem são os idosos
brasileiros, como se sustentam e onde vivem. O trabalho, com tabelas interativas, está disponível no site.
O aumento no número de pessoas com 65 anos ou
mais na população brasileira foi de 20% na comparação com os dados de 2012, quando a proporção de
idosos era de 8,8%. Há mais idosos entre as mulheres
e entre amarelos e/ou brancos, que também têm uma
maior expectativa de vida e uma taxa de fertilidade
menor.
Os idosos são as pessoas de referência ou os chefes
de família de 19,3% dos domicílios brasileiros. Na relação que ocupam com a pessoa de referência da casa,
eles são 91,5% dos avós, 69% dos sogros ou sogras e
61,2% dos pais ou mães.
Segundo os pesquisadores, esse dado indica a diﬁculdade na política de isolamento domiciliar desta
parcela da população. Os dados indicam também que
os domicílios com idosos têm 25,6% menos pessoas
do que a média nacional.
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PURO
ACONCHEGO
Sua vida cercada de verde por
todos os lados.

•
•
•
•

Apartamentos de 78,20m2 à 103,50m2.
2 ou 3 Suítes e 2 vagas na garagem.
Localizado em um dos melhores bairros de Fortaleza-CE.
A 500m Shopping RioMar.
www.idibra.com/greengarden
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Leituras V

Loucura! Espírito Santo, no
Sudeste, quer ser Nordeste

Egídio Serpa (*)
Projeto do deputado federal Evair Melo quer incluir todos os
estados capixabas na região de jurisdição da Sudene. Leia mais:
1) Apesar da política, a economia cresce; 3) Sérgio Melo deixa
o IBEF-CE; 3) Mais internet para a agropecuária
Deu a louca no já enlouquecido Congresso Nacional.
O deputado federal Evair Melo - que é técnico em agronomia
e agrimensor - apresentou dois Projetos de Lei Complementar,
que propõem a inclusão de todos os municípios do Estado do
Espírito Santo na área de atuação da Sudene.
Traduzindo: o Espírito Santo, que legal e geograﬁcamente
integra a região Sudeste do País, seria transferido, por Lei, para
a região Nordeste, onde, aliás, já estão 28 municípios capixabas.
O parlamentar, que pertence ao Progressistas, argumenta que
os municípios já inseridos na jurisdição da Sudene vêm passando
por extraordinário processo de desenvolvimento, graças aos
recursos liberados pela autarquia.
“O Espírito Santo tem um potencial gigante e precisa ser
explorado. A inclusão na Sudene vai impulsionar a economia,
gerando emprego e renda, além de abrir portas para que novos
projetos sejam desenvolvidos em solo capixaba. Nós já temos
28 cidades do estado contempladas e o impacto em municípios
como Linhares e São Mateus é visível. Queremos que isso se
estenda a todo o território”, declara Evair.
É rizível. Ora, por que não incluir, também, Ipanema e Leblon, no vizinho Rio de Janeiro, na área da Sudene?
Os políticos brasileiros (com as raras exceções) não são
sérios.
Na contramão da política, a economia cresce
Convergiram, nas últimas 48 horas, os economistas da
academia e do sistema ﬁnanceiro e, também, os técnicos do
ministério da Economia para a constatação de que a atividade
econômica no Brasil vem retomando o ritmo de crescimento
em tal velocidade que já se fala em uma alta de 4,5% no PIB
deste exercício de 2021.
Mais otimista ainda, Mansueto Almeida, ex-secretário do
Tesouro Nacional e hoje estrela de primeira grandeza do Banco
BTG Pactual, admite que, se persistir esse crescimento, o PIB
brasileiro poderá fechar o ano na marca de até 5%.
Toda essa euforia na economia vai na contramão da cena
política.
Há, no Senado Federal, uma CPI da Covid-19 produzindo,
durante 24 horas, notícias, algumas claramente distorcidas,
comentários, denúncias e especulações que variam de acordo
com a preferência política e ideológica de quem as ouve e de
quem as produz.
De maioria oposicionista, tendo como relator ninguém menos
do que o senador emedebista Renan Calheiros, envolvido em
vários processos de corrupção que dormitam no Supremo Tribunal Federal, a CPI da Covid, cujo prazo de funcionamento é
de 90 dias, declarará culpados pelas (até agora) mais de 450 mil
mortes causadas pela pandemia o presidente da República, Jair
Bolsonaro, seu ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello,
e alguns secretários da pasta.
O relator Calheiros já antecipou alguns pontos do seu relatório, um dos quais, lido por ele quarta-feira, 26, comparou
alguns depoimentos prestados à CPI com o comportamento
de oﬁciais nazistas acusados pelo genocídio de 6 milhões de
judeus e julgados pelo tribunal de Nuremberg, na Alemanha,
de novembro de 1945 a outubro de 1946.
A CPI é um evento que integra uma estratégia com nítido
e único objetivo: derrubar o governo Bolsonaro, para o que se
juntaram a oposição e grande parte da mídia.
O resultado dessa estratégia está sendo captado agora pelas
pesquisas de opinião, as quais mostram queda extraordinária da
popularidade do presidente, que já perdeu para o ex-presidente
Lula a preferência do eleitorado na eleição presidencial de 2022.
(*) Egídio Serpa, (Fortaleza) jornalista, colunista comentarista
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Desemprego chega a 15,1%, bate recorde
e afeta 549 mil cearenses, diz IBGE
O resultado indica que 15,1% da população com nessa posição, 6,8% a menos que no mesmo período
mais de 14 anos estava à procura de trabalho no 1º de 2020.
trimestre de 2021.
Apesar da crise econômica causada pela pandeEm meio à segunda onda da pandemia, o desem- mia, aqueles formalizados com CNPJ cresceram
prego subiu 10,6% em um ano no Estado e alcançou 2,2%, para 105 mil, enquanto os informais caíram
549 mil cearenses no primeiro trimestre desse ano. 27,5% (32 mil).
Com o resultado, a taxa de desocupação estadual
Os que trabalham por conta própria também sochegou a 15,1%, patamar recorde da série histórica freram baixa de 6,1%, totalizando 988 mil cearenses.
iniciada em 2012.
A maioria esmagadora (83,5% ou 825 mil) ainda
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de na informalidade, apesar da redução de 11,5% dos
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada autônomos informais em um ano.
no dia 27 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EsSetor de alojamento e alimentação sofre maior
tatística (IBGE).
queda
Mesmo com o
Entre os segaumento do dementos de atusemprego, a méação, o de alodia de rendimenjamento e alito permaneceu
mentação - que
estável em R$
engloba estabe1.748 mensais.
lecimentos como
Ta x a
De
hotéis, bares e
Ocupação Cai
restaurantes - foi
14,6%
o que mais perEnquanto os
deu postos de traindicadores de
balho no último
população desoano. Com uma
cupada aumentaqueda de 38,8%,
Desemprego bate novo recorde no Ceará
ram, os de ocuo setor agora emFoto: Arquivo
pação caíram. A
prega 161 mil ceestimativa é que 3,08 milhões de cearenses exerciam arenses. Em seguida, os serviços domésticos também
alguma atividade econômica entre janeiro e março, apresentam impacto significativo: queda de 35,9%,
número 14,6% menor que em igual período do ano para 172 mil empregos.
passado.
Em volumes totais, o comércio, reparação de
Os empregados do setor privado somavam 1,26 veículos automotores e motocicletas ainda é o líder
milhão, representando uma queda de 19,1% ante o em geração de postos de trabalho, com 663 mil emprimeiro trimestre de 2020. Destes, 697 mil possuíam pregados. Ainda assim, o número é 16,2% menor que
carteira assinada, indicando uma retração de 25%. entre janeiro e março do ano passado.
O volume de trabalhadores sem carteira assinada
Confira a quantidade de empregos das demais
também reduziu 10,6% no período, para 570 mil.
atividades:
O contingente de trabalhadores domésticos tamAgricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
bém sofreu baixas de 37,5% em um ano, chegando aquicultura - 336 mil (-9,3%)
a 167 mil pessoas no Estado. A maioria (86,8%)
Indústria geral - 400 mil (-12,4%)
continua na informalidade, totalizando 145 mil traConstrução - 219 mil (-3,6%)
balhadores, enquanto apenas 21 mil têm a carteira
Comércio, reparação de veículos automotores e
assinada nesta categoria.
motocicletas - 663 mil (-16,2%)
Durante a pandemia, a perda de postos de trabalho
Transporte, armazenagem e correio - 104 mil
doméstico formais chegou a 43,7%, ritmo superior (-19,9%)
aos 36,4% dos informais.
Alojamento e alimentação - 161 mil (-38,8%)
Mesmo o volume de empregados do setor públiInformação, comunicação e atividades financeico reduziu 8,9% no período, para 436 mil, sendo ras, imobiliárias, profissionais e administrativas
31 mil com carteira assinada, 317 mil de militares - 299 mil (+6,7%)
e funcionários públicos estatutários e 88 mil sem
Administração pública, defesa, seguridade social,
carteira assinada.
educação, saúde humana e serviços sociais - 576
Número de empregadores cai 6,8%
mil (-10,7%)
Assim como o número de empregados, o volume
Outros serviços - 150 mil (-14,4%)
de empregadores cearenses também caiu no último
Serviços domésticos - 172 mil (-35,9)
ano. No primeiro trimestre desse ano, eram 137 mil
Escrito por Carolina Mesquita

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

Ceará em Brasília

é

d
s

p
g

t
s
d
d

r
s
e
m
c

n
p
q
a
p

d
o
a
c

d
r

t
e
g

q
J

n
r
p

d
o

C
v
C

r
d

c

d
s
s
m

c
N
t

d

acesse o site: www.casadoceara50anos.com.br

Leituras VI

A Dor da Separação e a
Esperança no Reencontro
Emilse Barros de Oliveira (*)
“Eu tenho tanto pra te falar mas com palavras não sei dizer como
é grande o meu amor por você”
Meu querido e inesquecível irmão Dedé
Foi para mim ingrata surpresa quando ao despertar da Aurora
do dia 26 de março, recebi das minhas ﬁlhas a infausta notícia do
seu falecimento.
Fiquei perplexa, com um sentimento de pesar e um coração
perdido num oceano de lágrimas, marcado pela saudade e pelo
grande amor fraternal que sempre nutrimos um pelo outro.
Acho que o mundo ﬁcou mais pobre! Com você foram-se,
também, incalculáveis ações a serem realizadas, as quais seriam
somadas a outras tantas já perpetuadas. Trabalhou para a construção
de um mundo melhor e pelo crescimento da família como célula
de uma sociedade mais justa e fraterna.
Vai fazer uma falta que ainda não consigo dimensionar. Passaram-se 30 dias e eu estou aqui, me fazendo de forte como única
sobrevivente da primeira geração da árvore genealógica de Alda
e Edmilson Barros de Oliveira, conversando com você, que era
meu porto seguro, para lembrar um pouco das memórias que trago
comigo.
Você nasceu em 23 de julho de 1943, no lar abençoado de
nossos queridos e saudosos pais. Recebeu o nome de Francisco
por força da devoção da nossa mãe ao Glorioso São Francisco, a
quem você aprendeu a reverenciar e honrar, cumprindo todos os
anos no dia 4 de outubro, o ritual da procissão, até quando Deus
permitiu a sua mobilidade.
Você era o terceiro dos nossos irmãos. Sempre existiu entre nós
dois uma vida compartilhada, uma cumplicidade, um completava
o outro. Era meu compadre, meu aﬁlhado de formatura e meu
amigo, a quem dediquei minhas poucas qualidades e um coração
cheio de amor.
Tenho saudades da nossa infância, da nossa adolescência e das
diferentes fases de nossas vidas, com tantas aﬁnidades que criaram
raízes profundas, o sustentáculo de nossa vida adulta!
Você era uma criança que passava uma imagem feliz! Extrovertido, sensível e amoroso, com inteligência fulgurante, foi crescendo
em dons de formosura, coração e dignidade. De corpo e alma foi
ganhando altura.
Com o nascimento do caçula de Alda e Edmilson formou-se o
quinteto: José Edmilson, José Edmard, Emilse Maria, Francisco
José e José Edmilson.
O novo herdeiro valeu para você como um prêmio, de companheiro na partilha das atividades recreativas, nos estudos primários, secundários, acadêmicos, assim como no exercício da vida
proﬁssional.
Trabalharam anos a ﬁo com o sócios na Clínica Edmilson Barros
de Oliveira (Clebo), fundada pelo nosso pai, para trabalhar com
os dois nas especialidades de otorrinolaringologia e oftalmologia.
Iniciou seus estudos no Colégio Christus e concluiu no Soﬁa
Costa Pinto, em Salvador-Bahia, cidade que o preparou para o
vestibular de medicina. Aprovado na Universidade Federal do
Ceará (UFC) graduou-se como Otorrinolaringologista em 1968.
Predestinado à verticalidade sob todos os aspectos, destaco honradez, talento, caridade, trato ﬁrme, bondade na forma e no modelo
de ser. Homem de ﬁbra e grande envergadura. Este era o seu perﬁl!
Foi detentor de um belo currículo, muito extenso para relacionar,
contudo registro aqui alguns pontos.
Cedo na vida proﬁssional soube impor o seu nome por meio
do talento vocacional e do espírito humanitário, que constituíram
suas características essenciais. Ocupou relevantes cargos na área de
saúde pública e privada. Por tudo isso se tornou, reconhecidamente,
médico otorrinolaringologista dos mais credenciados no Ceará.
Com espírito de líder desempenhou funções Sociais Filantrópicas, das quais destaco a presidência do Distrito Múltiplo, Região
Norte e Nordeste do Lions Internacional e Sociais Recreativas dentre as quais a presidência do Ideal Clube por 6 anos consecutivos.
(*)Emilse Barros de Oliveira (Fortaleza) de uma linda família
de Fortaleza, amiga de Fernando César Mesquita

Ceará em Brasília

Pague Menos compra a Extrafarma.
Rede é avaliada em R$ 700 milhões, segundo controladora
Ultrapar. Pagamento será feito em três parcelas
A rede cearense de farmácias Pague Menos e a aquisição. A empresa ainda deve alcançar 7% de
a Ultrapar, dona da Extrafarma, anunciaram ao market share nacional.
mercado na noite desta terça-feira (18) a oficiaA Ultrapar afirma estar em processo de revisão de
lização da assinatura do contrato de venda. Mais seu portfólio de negócios, com investimentos cencedo, as empresas confirmaram a existência de trados em óleo e gás no Brasil que permitem maior
negociações.
eficiência e potencial
Segundo a Ultrapar,
de geração de valor. O
a Extrafarma é avaliada
foco da gestão e a reduem R$ 700 milhões, 8vação da alavancagem são
lor que ainda está sujeito
benefícios adicionais da
a ajustes de variações
transação para a Ultrade capital de giro e da
par, diz a empresa.
dívida líquida da rede no
“Para a Pague Menos,
fechamento da transação.
a combinação com a
Na prática, a Pague
Extrafarma acelerará
Menos irá pagar R$ 600
seu plano de expansão,
Fusão das companhias deve criar a segunda maior rede de farmácias do Brasil.
milhões à Ultrapar em
ampliará sua presença
Foto: Gustavo Pellizzon
três parcelas: a primeinas regiões Norte e Norra de metade do valor
deste e a transformará
quando o negócio for
na segunda maior rede
fechado, e outras duas
de farmácias no Brasil
de 25% do total, uma
em número de lojas”,
no primeiro e outra no
diz a Ultrapar, em fato
segundo aniversário do
relevante.
contrato.
A consumação da
Negócios
transação está sujeita
Pague menos fecha
a determinadas condicompra da extrafarma
ções usuais, incluindo
por r$ 600 milhões, diz
aprovação pelas autoreuters
ridades concorrenciais
A Pague Menos infore pela assembleia geral
mou que a Extrafarma
de acionistas da Pague
é a sexta maior rede de
Menos.
farmácias do País e que
Transação
a compra da empresa “é
Segundo a rede ceum marco importante na
arense, a transação irá
aceleração da estratéantecipar o plano de exgia de crescimento” da
pansão já em curso; excompanhia no Norte e
pandir do hub de saúde,
no Nordeste.
com a consolidação da
A Pague Menos é atuplataforma Clinic Faralmente a terceira maior
ma, ecommerce, marcas
cadeia de farmácias do
próprias e convênios;
País, com 1.105 lojas,
otimizar a malha logísmas com a conclusão da
tica, incorporando três
compra chegaria a 1.510
novos centros de distriunidades, ficando atrás
buições (CDs); além de
apenas da RaiaDrogaalcançar um potencial
sil (2.299). A empresa
de sinergia que varia
pretende manter as duas
de R$ 150 a R$ 250
marcas, Pague Menos e
milhões.
Extrafarma.
O maior número de CDs deve reduzir a distância
A companhia ainda deve passar a ser líder de média com as lojas em 45%, o que diminui o tempo
mercado nos estados da Bahia, Pernambuco, Ma- de entrega em aproximadamente 3,5 dias, bem como
ranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, o custo do frete.
Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima e Amapá com
Escrito por Redação/Estadão.
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Leituras VII

Quem foi Padre Cícero? I

Benedito Vasconcelos Mendes (*)
Padre Cícero (Cícero Romão Batista) foi um sacerdote e político cearense, carismático, caridoso, virtuoso, que dedicou todo o seu trabalho
ao povo humilde do Nordeste. Nasceu na cidade cearense de Crato no
dia 24 de março de 1844 e morreu em Juazeiro do Norte-CE no dia 20
de julho de 1934. Passou toda sua vida religiosa e política em Juazeiro
do Norte. Entrou na política partidária com 67 anos de idade, quando
em 1911 conseguiu elevar a então vila de Juazeiro para a categoria de
município e tomou posse como seu primeiro prefeito, por articulação do
médico baiano Floro Bartholomeu da Costa (1876-1926), que a partir
daí passou a ter grande inﬂuência na vida política do sacerdote. Padre
Cícero foi ser pároco na pequena e atrasada vila de Juazeiro em 1872, dois
anos depois de ter concluído seus estudos no Seminário da Prainha em
Fortaleza e se ordenado padre e aí permaneceu até sua morte. Sua vida
religiosa foi muita conturbada, devido às divergências que teve com seus
superiores diocesanos, primeiramente, com o segundo Bispo do Ceará,
Dom Joaquim José Vieira (1836-1917), e depois da instalação da Diocese
de Crato, com o primeiro Bispo Diocesano, Dom Quintino Rodrigues de
Oliveira e Silva (1863-1929). O motivo das desavenças do Padre Cícero
com seus superiores eclesiásticos foi o suposto milagre ocorrido em 1889,
por ocasião de uma missa que ele celebrava. Uma de suas beatas, Maria
de Araújo (Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, 1863-1914), ao
receber a comunhão das mãos do Padre Cícero, observou que a hóstia
ﬁcou vermelha em sua boca. O povo considerou o fenômeno um milagre,
acreditando que teria sido o sangue de Jesus Cristo, que se fazia presente na
boca da beata. A notícia do milagre se espalhou rapidamente e as romarias
a Juazeiro se intensiﬁcaram, em busca da benção do Padre Cícero. Em
1894, a Santa Sé negou o milagre, determinou a saída do Padre Cícero
de Juazeiro, sob pena de ser excomungado, e suspendeu suas Ordens
Sacerdotais, proibindo, assim, o Padre Cícero de celebrar os sacramentos
e outros atos religiosos. Em obediência às determinações da Igreja, padre
Cícero foi residir na cidade pernambucana de Salgueiro. Em 1898, ele
viajou à Roma para se defender pessoalmente, perante as autoridades do
Vaticano, das acusações que resultaram na sua punição. Ele foi ouvido pelo
Supremo Tribunal do Santo Ofício e foi, em parte, absolvido, sendo-lhe
permitido voltar a residir em Juazeiro e poder abençoar os ﬁéis, porém
continuou proibido de celebrar missa e outros sacramentos. O então bispo
do Ceará, Dom Joaquim José Vieira e, tempos depois, o bispo de Crato,
Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, foram acusados pelo povo
de perseguirem o Padre Cícero. Com o passar do tempo, cada vez mais
foi aumentando o número de romeiros que se deslocavam até Juazeiro
para pagar promessas. Com o aumento do número de romeiros do “Padim
Ciço”, Juazeiro cresceu vertiginosamente e a liderança religiosa do Padre
se tornou fanática, a ponto de ser considerado “santo” pelos sertanejos.
Em 1908, chegou a Juazeiro um médico baiano, Dr. Floro Bartholomeu da Costa (1876-1926), que introduziu o Padre Cícero na política
partidária e, a partir daí, começou a inﬂuenciar, de maneira decisiva, as
ações políticas do Padre Cícero.
Em 1911, Padre Cícero, com a ajuda dos conchavos políticos de
Floro Bartholomeu, foi escolhido para ser o primeiro Prefeito Municipal
de Juazeiro do Norte e, na sua posse no cargo de prefeito, reuniu sob sua
liderança 17 chefes políticos (coronéis) de toda a região do Cariri Cearense
e ﬁrmou o famoso “Pacto dos Coronéis”, documento assinado por todos
os 17 coronéis da região, garantindo que nenhum chefe político procuraria
depor outro chefe, mantendo entre eles inquebrantável solidariedade, não
só pessoal como política, sendo, em qualquer emergência, “um por todos
e todos por um” e que manteriam incondicional solidariedade ao então
Governador do Ceará, Comendador Antônio Pinto Nogueira Acciolly
(1840-1921).
Em 1912, o Governador Nogueira Acciolly foi deposto e o Tenente-coronel Marcos Franco Rabelo (1861-1920) tomou posse como Governador
do Ceará e demitiu o Padre Cícero do mandato de Prefeito de Juazeiro. Em
ﬁns de 1913 e começo de 1914, Juazeiro foi invadida por tropas policiais
do Governo de Franco Rabelo, evento que ﬁcou conhecido por “Sedição
de Juazeiro”. As topas policiais invasoras foram rechaçadas pelo exército
de jagunços organizado e comandado por Floro Bartholomeu, com a total
concordância do Padre Cícero. Os jagunços comandados por Floro Bartholomeu, depois de expulsar as tropas invasoras da cidade de Juazeiro,
entraram em diversas outras cidades, ocuparam Fortaleza e ajudaram
a depor o Governador Franco Rabelo. Este fato deu notoriedade ao Dr.
Floro Bartholomeu, que depois, em 1926, quando ele criou o Batalhão
Patriótico, para combater a Coluna Prestes, foi homenageado com o Título
de General Honorário do Exército Brasileiro.
Em 1914, Padre Cícero foi eleito Prefeito de Juazeiro do Norte e Primeiro Vice-governador do Estado do Ceará e Floro Bartholomeu foi eleito
Deputado Estadual, oportunidade em que foi escolhido para ser Presidente

continua na pág. 14
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Ford deve concluir venda
de fábrica da Troller no Ceará
Um dos investidores interessados na montadora
esteve no Ceará na semana passada e compareceu a
reuniões com o Banco do Nordeste e com o Governo
do Estado.
Após seis meses do anúncio da saída da Ford do
Brasil, a venda da Troller deve se concluída ainda
neste mês de junho. A empresa negocia com pelo
menos quatro investidores, dos quais dois estão com
vantagem na disputa. Estado busca a manutenção dos
470 empregos diretos gerados pela fábrica da Troller,
em Horizonte
Conforme o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado (Sedet), Maia Júnior,
que atua como articulador nas tratativas, um dos
interessados esteve no Ceará na semana passada,
visitando a fábrica, bem como o Banco do Nordeste
e a própria Sedet.
“Um dos investidores esteve aqui, relatou as ideias
do projeto, está firme. A
Ford indicou que quer concluir o processo até o ﬁm
desse mês de junho”, aﬁrmou.
Negócios
Dois investidores avançam em negociações com a
ford para compra da troller
Negócios
Em clima de incertezas,
funcionários da troller vivem expectativa de venda
da fábrica
Negócios
Cearense criador da troller lamenta fechamento de
fábrica: “esse carro nasceu de um sonho”
Segundo o secretário, os concorrentes são todos
nacionais e nenhum possui atuação no ramo automobilístico.
Conforme adiantado pelo Diário do Nordeste,
um dos interessados na Troller é Alexandre Negrão,
automobilista e ex-CEO da Aeris Energy, fábrica de
pás eólicas localizada no distrito do Pecém.
Manutenção dos empregos
Maia Júnior reforçou que o interesse do Governo
do Estado nas tratativas é garantir a manutenção da
fábrica, dos empregos gerados e que o comprador
agregue valor à marca e aos produtos. A montadora
gera cerca de 470 postos de trabalho diretos.
O secretário detalha que o projeto do investidor
com relacionamento mais próximo ao Governo do
Estado atende a esses objetivos.
“Ele acena que está na disputa, muito interessado.
E se vier a comprar irá agregar valor ao projeto, vai
realizar novos investimentos, melhorar o portfólio, a
tecnologia da fábrica”
Maia Júnior
Secretário do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

A expansão do leque de veículos produzidos se
daria através do viés renovável, com carros híbridos
e elétricos, mas sem deixar a base atual.
O potencial investidor também pretende reformular
a base de peças utilizadas e de fornecedores na tentativa de diminuir o grau de importação dos insumos.
Saída da Ford
Mesmo sem um comprador, as operações na montadora da Troller devem continuar até 31 de dezembro.
As tratativas para a venda da fábrica iniciaram logo
após o anúncio da Ford de encerrar as atividades no
Brasil, realizado em 11 de janeiro. A venda é a alternativa para que a planta não feche deﬁnitivamente.
A decisão da Ford interrompeu imediatamente as
atividades em Camaçari (BA), onde eram produzidos
os modelos Ka e EcoSport. A unidade de Taubaté
(interior de São Paulo), que
fabricava motores e transmissões, também parou
logo após o anúncio.
A Ford prevê um impacto de aproximadamente
US$ 4,1 bilhões em despesas decorrentes por conta
do anúncio do fechamento
das fábricas no País.
Histórico da troller
Inaugurada no fim da
década de 1990 no município de Horizonte, a marca
cearense Troller recebeu
investimentos de aproximadamente R$ 18,5 milhões, gerando inicialmente 315
empregos diretos e 1,26 mil indiretos.
Em 2005, a marca realizou investimentos de R$
30 milhões no desenvolvimento de novos veículos
e motores, bem como na expansão da fábrica, que
triplicou de tamanho e passou a contar com uma pista
de testes de 100 mil metros quadrados.
Passando por diﬁculdades ﬁnanceiras, a unidade
foi vendida para a Ford em 2007 após um ano de
negociações, que realizou um conjunto de investimentos no Brasil. Depois da aquisição, a produção
da fábrica passou de 80 unidades para 150 por mês,
um crescimento de 87% em quatro anos.
Segundo estimativa do então governador Cid Gomes, a Troller recebeu cerca de R$ 400 milhões em
investimentos da Ford entre 2007 e 2011, o suﬁciente
para ampliar em 1% o Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado, que girava em torno de R$ 39 bilhões antes
dos aportes.
Os recursos foram aplicados na expansão da produção dos veículos, na marca da empresa cearense e
em estudos de novos mercados.
Em 2012, a Ford solicitou a Superintendência
Estadual de Meio Ambiente (Semace) licença de
instalação para ampliação dos galpões. O objetivo foi
expandir a produção de veículos e utensílios.
Escrito por Carolina Mesquita,
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Leituras VIII

Quem foi Padre Cícero? II
continuação

da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Floro Bartholomeu,
com a ajuda do Padre Cícero, foi eleito duas vezes Deputado Estadual
e duas vezes Deputado Federal. Após a morte de Floro Bartholomeu,
ocorrida em 1926, Padre Cícero, por ser seu suplente, fez jus ocupar a
cadeira de Deputado Federal, mas nunca saiu de Juazeiro do Norte para
exercer o mandato de Deputado Federal no Rio de Janeiro. O que ele
gostava mesmo era de ser prefeito de sua amada Juazeiro, cargo que
exerceu, sem interrupção, de 1914 a 1927, além do pequeno espaço de
tempo em que ocupou o mandato de Primeiro Prefeito de Juazeiro de
1911 a 1912, quando foi deposto pelo Governador Franco Rabelo. Até a
Revolução de 1930, Padre Cícero foi o mais importante coronel político
do Nordeste brasileiro.
Além da inﬂuência recebida, nos assuntos políticos, de Floro Bartholomeu, Padre Cícero também foi muito inﬂuenciado pelo professor,
jornalista, intelectual e grande abolicionista cratense José Joaquim Teles
Marrocos (1849-1910) e pelo Tenente-coronel da Guarda Nacional, José
Joaquim de Maria Lobo, que era próspero fazendeiro do município de
Lavras da Mangabeira.
Lampião (Virgulino Ferreira da Silva, 1898-1938) visitou o Padre
Cícero em Juazeiro do Norte em 1926, quando o Rei do Cangaço
recebeu a patente falsa de Capitão do Batalhão Patriótico, criado pelo
Deputado Federal Floro Bartholomeu para combater a Coluna Prestes,
que na época estava rondando os sertões nordestinos. Lampião recebeu
também fardamento, fuzis e munições doados por Floro Bartholomeu
(Batalhão Patriótico de Juazeiro do Norte), com a justiﬁcativa de que iria
combater a Coluna Prestes. Com o objetivo de enfrentar a Coluna Prestes,
que percorria o território brasileiro e que na época estava atravessando
o Nordeste, o Deputado Federal Floro Bartholomeu, por solicitação do
Presidente da República, Artur Bernardes (Artur da Silva Bernardes,
1875-1955), criou, em Juazeiro do Norte, o Batalhão Patriótico e teve a
ideia de reforçar o referido batalhão com os cangaceiros comandados por
Lampião. O Batalhão Patriótico de Juazeiro era formado por policiais da
Polícia Militar do Estado do Ceará, por militares do Exército Brasileiro
e por jagunços, requisitados dos coronéis sertanejos (chefes políticos).
Floro Bartholomeu solicitou ao Rei do Cangaço que fosse até Juazeiro
do Norte para ter uma conversa com ele, visando a entrada de Lampião e
de seu bando de cangaceiros no Batalhão Patriótico. Nesta ida a Juazeiro,
Lampião receberia armamento, munição e farda para seus comandados,
mas no período em que Lampião esteve em Juazeiro (4 a 7 de março de
1926), o Deputado Floro Bartholomeu estava gravemente enfermo no
Rio de Janeiro, onde morreu no dia 8 de março, um dia após a saída do
bando de Lampião da cidade de Juazeiro. Devido à ausência de Floro,
Padre Cícero ﬁcou com a obrigação de receber o bando de cangaceiros
e entregar os fuzis, munições e fardas.
Padre Cícero de Juazeiro, juntamente com o Padre Ibiapina (José
Antônio Pereira Ibiapina, 1806-1883), Beato Antônio Conselheiro
(Antônio Vicente Mendes Maciel, 1830-1897), Beato Zé Lourenço
(José Lourenço Gomes da Silva, 1870-1946), Beato Zé Senhorinho
(José Ferreira da Costa, 1892-1938) e com o Frei Damião (Pio Giannotti,
1898-1997), por terem vivido na mesma época e na mesma região (Sertão nordestino), originaram um tipo de religiosidade diferente, somente
encontrado no sertão seco e quente do Nordeste brasileiro. Padre Cícero
foi contemporâneo do Padre Ibiapina por 39 anos. O Beato Antônio
Conselheiro foi contemporâneo tanto do Padre Cícero como do Padre
Ibiapina durante longos 53 anos. Beato Zé Lourenço foi contemporâneo
do Padre Cícero por 64 anos. Beato Zé Senhorinho foi contemporâneo
do Beato Zé Lourenço durante 46 anos. Frei Damião foi contemporâneo
do Padre Cícero por 3 anos e do Beato Zé Lourenço durante 15 anos.
Este tipo de religiosidade singular, praticada pelos sertanejos nordestinos,
baseada na romaria, no misticismo, no compadrio, no aconselhamento,
e no endeusamento dos líderes religiosos, tem muito haver com as tradições culturais dos sertanejos, herdadas dos tapuias. Os índios nativos
do semiárido nordestino (tapuias) tinham o costume do apadriamento e
do aconselhamento. Ao Pajé, eles pediam conselhos sobre assuntos de
saúde e religião e ao Cacique sobre assuntos relacionados com guerra
e convivência social. Estas tradições culturais ﬁzeram com que Padre
Cícero fosse alcunhado de “Padim Ciço”, devido ao grande número de
aﬁlhados que ele tinha. O nome de Conselheiro (Antônio Conselheiro)
também foi devido ao costume dos sertanejos de pedir conselhos. Na
realidade, todos estes santos populares, eleitos pelo povo (Padre Ibiapina, Padre Cícero, Frei Damião, Beato Antônio Conselheiro, Beato Zé
Lourenço e Beato Zé Senhorinho) gostavam de dar conselhos e tinham
muitos aﬁlhados.
(*) Benedito Vasconcelos Mendes (Sobral) criador e presidente perpétuo do Museu do Sertão, de Mossoró/RN, pesquisador,
professor. e escritor
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Os cearenses das Olimpíadas de Tóquio

Ceará terá 10 representantes. Oito são naturais e
outros dois radicados na Terra do Sol.
O Estado do Ceará terá oito representantes nas
Olimpíadas de Tóquio. Os atletas cearenses representarão o atletismo, o tênis, o lançamento de dardo, o
surfe, o vôlei de praia, o triatlo e, por ﬁm, o handebol.
A última atleta cearense conﬁrmada no maior evento poliesportivo do mundo foi a ponta direita Adriana
“Doce”, do Bera Bera, da Espanha, que defenderá a
Seleção Brasileira feminina de handebol.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio terão início nesta
quarta-feira (21). O Diário do Nordeste fará cobertura
completa dos atletas cearenses e das modalidades em
que o Brasil será representado.
Atletas cearenses conﬁrmados para as olimpíadas
de Tóquio
• Ana Cláudia Lemos (Atletismo)
• Thiago Monteiro (Tênis)
• Laila Ferrer (Lançamento de dardo)
• Silvana Lima (Surfe)
• Rebecca Silva (Vôlei de praia)
• Manoel Messias (Triatlo)
• Vittoria Lopes (Triatlo)
• Adriana “Doce” (Handebol)
Promessas De Medalhas
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) tem espe-

rança de medalhas em atletas cearenses. O triatlo, o
surfe e o vôlei de praia serão representados por atletas
cearenses de destaque no cenário esportivo mundial.
O cearense Manoel Messias conquistou a medalha
de prata na Copa do Mundo de Triatlo, em junho,
realizado em Huatulco, no México, enquanto Vittoria
Lopes ﬁgurou na 2ª colocação nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.
A surﬁsta Silvana Lima também ﬁgura na lista de
atletas que podem faturar medalha. Para este ano,
o Time Brasil tem como meta superar o número de
medalhas olímpicas conquistadas nos Jogos do Rio
de Janeiro, em 2016.
Cearenses de coração
O nadador Luiz Altamir e o cavaleiro Marlon Zanotelli, radicados no Estado do Ceará e federados à
Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA)
e Federação Equestre do Ceará (FEC), respectivamente, também estarão nas Olimpíadas de Tóquio.
Altamir disputará a prova de revezamento 4x200m,
enquanto Zanotelli participará das provas de hipismo
nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção Brasileira
de Hipismo é treinada pelo técnico suíço Phillipe
Guerdat, campeão olímpico na Rio 2016 comandando
a França.
Escrito por Redação

Casa do Ceará comemora 87 anos de dona Zilma

Zilma Lavorato e Magno Lavorato.

Zilma Lavorato e equipe da Casa do Ceará.

Diogo Atalla, Magali Atalla, Rosana Cabral, Magno
Lavorato, José Sampaio e Zilma Lavorato.

Colegas de Dona Zilma Lavorato.

No último dia 16/07 a Casa do Ceará realizou uma
festa para comemorar o aniversário de Zilma Lavorato, residente da ILPI Crysantho Moreira da Rocha
há 11 anos. Dona Zilma, como é carinhosamente
chamada pela equipe, é muito querida por todos os
colaboradores da Instituição.
O evento contou com a participação dos familiares de Dona Zilma, da equipe técnica da ILPI, do
Presidente da Casa, José Sampaio, da Superinten-

Zilma Lavorato e Francisco de Assis.

Diogo Atalla, Theo Atalla, Gabriel Atalla, Rosana Cabral, Magali Atalla e Zilma Lavorato.

dente, Antônia Lúcia, da Assistente Social, Ivete
Simonette e dos moradores da pousada e colegas da
aniversariante.
Para comemorar o aniversário teve bolo e salgadinhos, acompanhado de música, tudo ao ar livre
e respeitando todas as normas de distanciamento
social. O senhor Francisco de Assis, morador da
Pousada, cantou “Bodas de Prata” para homenagear
a aniversariante.

Veja a TV Casa do Ceará - acesse: tvcasadoceara/youtube
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Unifor é eleita a melhor universidade
particular do Norte e Nordeste
pelo 3º ano seguido
Ranking da Times Higher Edu- Veras, as posições consolidadas
cation considerada a universidade ano a ano pela instituição são resula 7ª do Brasil entre instituições tado dos investimentos realizados
em ensino, pesquisa e extensão.
particulares.
“O ranking THE das universidaA Universidade de Fortaleza,
instituição da Fundação Edson des da América Latina demonstra
Queiroz, consolida a posição de que os destaques principais da
destaque entre as instituições de Unifor comparados ao ano anterior
Ensino Superior latino-america- estão relacionados à pesquisa e às
nas em 2021, com crescimento citações. Isso indica uma ampliação
em todos os índices de avaliação da qualidade e da influência das
estabelecidos no Latin America pesquisas que são desenvolvidas por
esta Instituição de Ensino Superior.
University Rankings 2021.
A Unifor ocupa o sétimo lugar O resultado conﬁrma os diferenciais
entre as universidades particulares de uma Universidade que valoriza
do Brasil, sendo a melhor classi- o ensino, a pesquisa e a extensão
ficada da região Nordeste, con- desde que foi criada, há quase cinco
forme o ranking recém-divulgado décadas”, avalia a reitora.
Como é feito o ranking
pela instituição britânica Times
Cada universidade nas classiHigher Education (THE), que
ficações do
classifica
THE tem
o desemum perfil
penho das
detalhado,
universidacom uma
des no ceanálise de
nário glosuas ponbal e realituações geza rankings
rais e dados
que cobrem
compleas três misUnifor ocupa o sétimo lugar entre as universidades particulares do m e n t a r e s
sões prin- ABrasil,
sendo a melhor classiﬁcada da região Nordeste, conforme o
ranking da THE - Foto: Divulgação Unifor
que são procipais da
jetados para
atividade
universitária: pesquisa, ensino e ajudar os alunos em suas escolhas.
“No geral, as universidades da
impacto.
As seis primeiras colocadas América Latina estão melhorando
nesta categoria são, respectiva- a um ritmo mais rápido do que a
mente, as Pontifícias Universida- média global. A pontuação média
des Católicas do Rio de Janeiro, das universidades da região no
do Rio Grande do Sul e do Paraná, THE World University Rankings
a Universidade do Vale do Rio dos aumentou de 19,9 para 23,0 entre
Sinos (RS), a Mackenzie (SP) e 2018 e 2021, um aumento de 16
a Universidade do Sul de Santa por cento, enquanto a pontuação
média das universidades fora da
Catarina (Unisul).
Maior crescimento em pesquisa região aumentou de 37,1 para 39,7,
um aumento de sete por cento”, diz
e citações
A pontuação da Universidade um trecho da análise publicada no
de Fortaleza melhorou em todos site da instituição.
A avaliação completa mostra
os critérios analisados: ensino,
pesquisa, citações, internaciona- que o ranking latino-americano de
lização e transferência de tecno- universidades de 2021 inclui 177
logia. No entanto, os principais instituições de 13 países. O Brasil
destaques no crescimento frente é a nação mais representada com
ao ranking de 2020 foram em pes- 67 universidades, das quais 20 esquisa (41,7%) e citações (20,4%). tão localizadas nas regiões Norte
Para a reitora da Universidade e Nordeste e 16 são instituições
de Fortaleza, professora Fátima privadas.
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Momentos Marcantes na vida do Comendador Albery Mariano
Não é de hoje que Dr. Albery Mariano, ao lado
de sua esposa Cleuza Luiza Mariano tem se destacado de forma especial na área cultural e social por
onde passa. Esse casal tem sido forte inﬂuenciador
de pessoas que observam a forma dedicada dos dois
nas artes e na cultura, e em Caldas Novas ele tem se
destacado pelo apoio em projetos culturais e sociais.
A professora Cleuza Mariana possui um amor profundo pela Educação, área que dedicou boa parte de
sua vida e Dr. Albery se dedica em levar por onde
passa, o nome de Caldas Novas e de suas raízes cearense, de Patos de Minas, cidade natal da família de
sua esposa, e o amor que tem pela arte literária. Fica
aqui a nossa demonstração de gratidão e respeito ao
casal.
Licenciada em
Pedagogia pela Universidade de Brasília
UNB, habilitada em
Administração Escolar, Supervisão e
Magistério.
Como Técnica em
Assuntos Educacio- Professora Cleuza Luiza Mariano Escritora, Pedagoga e
nais, Diretora de EsEspecialista em Educação.
cola-Classe, Coorde- É imortal da ABRASCI e de mais três
Academias de Letras: ALACAN - Goiás,
nadora Pedagógica e ALACH - São Paulo e ANADS - D.F. Sua
Cadeira no XX tem como Patronesse a
Professora, exerceu famosa
Escritora e Jornalista Rachel de
com destaque, toda Queiroz. É mineira, residindo no Lago Sul,
em Brasília-DF, com temporadas em Patos
sua trajetória proﬁsde Minas e em Caldas Novas-GO.
sional vinculada à
Secretaria de Educação do Distrito Federal, sempre
elogiada pela qualidade de seu trabalho educacional.
No livro “Nós Mulheres” Edição Especial, deu sua
contribuição valorizando a importância das mulheres
no âmbito Educacional, Cultural e Familiar.
Na área de Literatura, dentre os livros publicados
como Autora, Coautora, Personalidade e Colaboradora, o livro pedagógico “Período Preparatório para
o contribuiu com relevância e apoio aos educadores,
em especial para os professores Alfabetizadores.
Pioneira de Brasília, com reportagens em Revistas E Jornais mensais, juntamente com seu esposo,
c Acadêmico Comendador Dr. Albery Mariano, o
“Casal Cultural” faz jus ao belo trabalho que realiza
em Brasília-DF, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e
no Ceará, com destaque na Capa da “Revista Performance” de Goiânia GO.
São inúmeras as homenagens recebidas, ao longo
de sua Vida Proﬁssional, Cultural, Social e Acadêmica. O vasto Acervo Cultural do Casal é digno de
elogios, composto com mais de Cem Honrarias, dentre elas: Grão Cruz. Comendas, Medalhas, Diplomas,
Certiﬁcados, Faixas.

Ceará em Brasília

O Comendador nasceu em
Santana do Acaraú (CE), em
10 de abril de 1939. Advogado, professor, escritor e poeta. Conselheiro da Academia
Brasileira de Arte, Cultura e
História - SP. Ex-presidente da
Academia de Letras e Artes de
Caldas Novas-GO, Acadêmico
Suplente da Academia de Letras
do Distrito Federal, Sócio do
Clube dos Pioneiros de Brasília, desde 10 de janeiro de
1960, Cidadão Caldas-novense,
Assessor Jurídico (8 anos) na
Câmara dos Deputados do DF,
Comendador dr. Albery
Benfeitor Precursor do Museu mariano - Ocupante da Cadeira
n - 06 da Academia de Letras e
do Casarão-Caldas Novas -GO, Artes de Caldas Novas - tendo
como patrono o Cel. Bento
ex-aluno da Escola Superior de
de Godoy e como primeiro
Magistratura do TJDF Sócio ocupante: Professor Genesco
Benemérito da Casa do Ceará Ferreira Bretas - “Comendador”
em Brasília. Comissário de Menores do Distrito Federal,
aposentado como Diretor do Tribunal Regional do Distrito
Federal e como professor da Secretaria de Educação do DF,
membro da Associação Nacional de Escritores, membro
conselheiro da Academia Brasileira de Ciências, Artes.
História e Literatura-SP, agraciado com o Barrete, com
cinco Comendas Registradas no Grau de Comendador.
Brasília 50 anos - Sua História e seus Monumentos.
2010. Coleção Jovem.
Brasileiro - Arte e Cultura (Paraninfo), 201 1; Caldas
Novas 100 anos de Cícero Campos, 2012, Caldas Novas
100 anos da ABACH (paraninfo), 2012: Brasil de A a Z,
2013. Goiânia 80 anos (Exaltação a Goiás), 2013; 50 anos
Casa do Ceará, 2013. Livros Encadernados: Livro 1 Títulos de Honra ao Mérito: Livro V Composições Poéticas;
Livro VII Biograﬁa - Brasília 50 ano; Livro IX Museu do
Casarão: Livro X - Literatura, Poesias e Outros, Livros
01 a 04 Certiﬁcados, Diplomas e outros; Livro XLI e
XLII - Acadêmicos; Livro XL - Gestão na Presidência da
ALACAN Troféus recebidos: Poeta Escritor do Município
de Caldas Novas-GO. Escritor Pioneiro do Centenário de
Caldas Novas; O Pioneiro Lutador.

Homenagens recebidas.
2010 - Colar José Bonifácio
de Andrada e Silva, Comenda
Dom Pedro l; 2011 - Medalha
Histórica Pedro Álvares Cabral. Comenda Joaquim José
da Silva Xavier “Tiradentes”,
Comenda Mérito Proﬁssional
na Área Ciências Jurídicas:
2012 - Medalha Marechal Deodoro da Fonseca - Alagoas;
2013 - Gran Colar Dom Pedro I no Grau Cavaleiresco de
Comendador Medalha Cívica da Ordem dos Nobres Cavaleiros de Brasília - Comenda Saint Hilaire - Comenda
Gran Cruz de Pioneiro. 2014 - Diploma da Santa Cruz
do Homem de Nazaré, Comenda Gran Colar Tiradentes.
Brasília-DF: Amigos e Parceiros Goiania-GO, SC Destaques
Personalidade Jurídica: Troféu
Persona Goiânia-GO: Troféu
Arara - Araguari-MG; O Jovem
Imortal da ALACAN. Menorah
Símbolo Jerusalém-lsrael Melhores do Ano-Personandade e Destaque Cultural 2010, 2011, 2012
e 2013. Selo Comemorativo do
Centenário de Caldas Novas-GO;
Troféu CE JA- Caldas Novas:
Troféu Pequi- Escritor Destaque
- Goiás: Troféu Cerrado-Escritor
de Goiás, destaquesPersonalidade da Folha Patense-Patos de Minas. MG:
Poeta Cearense-1 0 Encontro dos Escritores na Casa do
Ceará em Brasília: Autor do Acróstico “Conselheiros
da ABACH’; Autor dos Poemas: Casarão.
Centenário de Caldas Novas. Exaltação a Goiás.
Minha Musa e J K e Adirson Vasconcelos. Coautor
da letra do Hino do Colégio Educador de Caldas Novas-GO, Quem Sou? e sou fã de um Acróstico.
Casado com a Acadêmica Cleuza Luiza Mariano,
graças a Deus, em feliz união há 52 anos.
Reportagem extraída da revista Máxima
A Revista da Sociedade Patense.
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Leituras IX

A Fuga Impossível das
Marcas do Tempo
Regina Stella (*)
Conta a Mitologia que Narciso, ﬁlho de uma ninfa, famoso
por sua beleza, apaixonou-se perdidamente por sua imagem reﬂetida nas águas de um lago. Enamorado e não podendo tê-la, foi
deﬁnhando pouco a pouco, até morrer de amor pelo reﬂçexo de
sua própria imagem. Do seu corpo nasceram raízes, e os deuses
transformaram-no em ﬂor.
Sábio presente da natureza, há sempre um Narciso escondido
em cada um, mascarando falhas, atenuando defeitos, mantendo
vivo um ideal de perfeição, e protelando a aceitação da perda e
da espoliação.
Por mais destituído de beleza, no rosto de um homem ou de
mulher há sempre um detalhe, um ângulo em que cada um se
debruça, e ao apregoar a si mesmo a descoberta, convence-se,
aﬁnal, de um privilégio que nunca recebeu da natureza. Um
quê de belo e encantador! E seja no sorriso que se esboça, nos
olhos de longos cílios, numa certa altivez, num ar de rebeldia,
num rictus, ele descobre o encanto que ninguém vê, e por ele
se aﬁrma, a si próprio entoando loas, entre os demais mortais
pedindo passagem.
Como o pequeno lago em que o lendário personagem se
mirava, reﬂetindo a sua face jovem e linda, nos de hoje, o espelho, objeto que se multiplica em tantos lugares, no vestíbulo,
no lavatório, no banheiro, na sala, exerce sobre o velho, sobre o
moço, sobre o homem, sobre a mulher, igual fascínio e o mesmo
encantamento. E por mais que, aperfeiçoamento da tecnologia
reﬂita com exatidão a ﬁgura, o rosto por demais anguloso, os
olhos encovados, o eterno Narciso realiza o milagre, emprestando
aquele “algo mais” que a natureza negou.
Ela era bonita, jovem, e fez bater em descompasso muitos
corações. Com uma falsa indiferença, passeava sua leveza e graça,
exacerbando a sensibilidade alheia. “Espelho Mágico, espelho
meu, que é no reino, mais bonita do que eu? ” E pressuroso, lhe
respondia com a verdade, o inconﬁdente.
Os anos se passaram, o tempo inﬂexível, ditou as suas leis, e
a face jovem e bela, foi perdendo, pouco a pouco, o viço, a frescura, a maciez, As rugas em volta dos olhos ﬁzeram sua triunfal
escalada e em algum lugar se escondeu a luminosidade do olhar.
Visível a passagem do Velho Cronos.
Tanto ela caprichou na maquilagem, atenta à pintura dos olhos
a sombra se esfumando, à “base” no rosto, ao “blush”, para tirar
os retratos 3 x 4, e atender à certa exigência da repartição em
que trabalhava.
Docilmente atendeu às solicitações do proﬁssional, frente às
luzes, fortemente acesas ao seu redor. – Vire o rosto um pouco
para a esquerda, baixe o queixo, olhe em frente, não se mexa!
Na data marcada, ao apanhar as fotos, sofreu um impacto!
Protestou! Aquela não era ela, em absoluto! Não tinha aquele
olhar mortiço, nem aquela papada sob o queixo, nem as pregas
no pescoço. E, sem demora, procurou outro proﬁssional, para a
nova sessão, e nova expectativa. Seria por certo, bem-sucedida
na empreitada. ao apanhar os retratos dessa vez, estremeceu! Em
silencio sofreu a agressão. Estranho aqueles rictus, os olhos empapuçados, a ﬁsionomia sem vida, francamente em perda! Tomada
de rancor contra sua própria imagem, captada na fotograﬁa, na
esquina, ao dobrara rua, parou e picou em pedacinhos os retratos
3 x 4 que acabara de pagar. E, vingando-se soltou-os ao vento.
Não poderia nunca, ﬁxar nos próprios documentos aquele rosto de
vincos, aquela ﬁsionomia marcada que não retratava de maneira
alguma, o rosto que seu espelho reﬂetia, ao se olhar, cada dia. Por
certo cabia aos reﬂetores do fotógrafo, excessiva a luz, a culpa
da terrível mentira.
Ansiosa, apanhou as primeiras fotograﬁas que tirara, e que rejeitara com veemência, trancaﬁando-as na gaveta. Horrorizou-se.
Começava a sua peregrinação, buscando, desesperadamente,
uma imagem que há muito tempo se perdera no tempo. Narciso se projetava, inexoravelmente, lhe acenando com falsas
promessas...
(*) Regina Stela (Fortaleza) jornalista, escritora, memorialista, ex-diretora de Cultura da Casa do Ceará.
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Pá eólica gigante bate recorde como maior em
comprimento já embarcada no Porto do Pecém
A operação teste foi realizada
em conjunto com
duas prestadoras
de serviços operacionais do Porto do
Pecém, as empresas
Unilink e Tecer.

O Porto do Pecém,
equipamento do
Complexo do Pecém
(CIPP S/A), acaba de
conquistar mais uma
importante marca,
após concluir uma
operação teste de
embarque de uma
pá eólica de 80,1
metros – a maior já
embarcada no Pecém
desde que o terminal
cearense iniciou suas
operações em março
de 2002.
A pá foi produzida na Área Industrial do Complexo do
Pecém sob encomenda da empresa alemã
Nordex. Na última
terça-feira (11), o
embarque da peça foi
concluído no berço
7 do terminal portuário do Pecém. A
pá gigante tem mais
do que o dobro das
outras (34,57m cada)
embarcadas no navio
Trinitas, que já está a
caminho da Europa,
onde a pá de 80,1
metros passará por
verificações técnicas.

O componente eólico é o maior em comprimento já embarcado na
história do terminal portuário cearense com 80,1 metros

“Essa foi uma
operação teste, de
embarque de um
protótipo que será
minunciosamente
avaliado no continente europeu. Mas
essa foi também uma
operação que demonstrou mais uma vez a
capacidade do nosso
time de operações em
embarcar um componente de dimensões
únicas no histórico operacional do
terminal portuário
do Pecém”, pontua
Waldir Sampaio –
Diretor de Operações do Porto do Pecém.

acesse o site: www.facebook.com/casadoceara

“Com o comprimento inédito da pá,
tivemos que assegurar que não haveria
danos na peça durante todo o processo de
içamento, embarque
e transporte. Assim,
foi necessária toda
uma estrutura de
logística integrada
para posicionar a pá
estrategicamente,
evitarmos danos e
assim obtermos o
sucesso nessa operação, que contou
com vários detalhes técnicos que tiveram que ser desenvolvidos de forma
singular”, afirma o
gerente comercial
da Tecer, Carlos Alberto Alves.
Essa não é a primeira vez que pás
eólicas gigantes são
embarcadas no Porto do Pecém. Em
março de 2020 foi
embarcada uma pá
de 74 metros, que
também exigiu o
envolvimento de diversos proﬁssionais,
desde a fabricação
até o transporte da
gigante eólica para
o Porto do Pecém.

As pás dão movimento aos aerogeradores, também conhecidos como turbina eólica ou sistema
de geração eólica,
equipamentos transformadores da energia do vento em energia elétrica.
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Leituras X
Humor Negro e Branco Humor
Diálogo com Louis Pasteur.
Em muitas cidades do Ceará tinha uma farmácia
Pasteur. Tem cearense besta que pensa que Pasteur
era cearense de Sobral...
Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao
seu lado um jovem universitário, que lia o seu livro
de ciências.
O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta.
Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia
e estava aberta no livro de Marcos.
Sem muita cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou:
O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas
e crendices?
Sim, mas não é um livro de crendices. É a Palavra
de Deus. Estou errado?
Respondeu o jovem:
- Mas é claro que está! Creio que o senhor deveria
estudar a História Universal. Veria que a Revolução
Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a
miopia da religião.Somente pessoas sem cultura ainda
creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O
senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que
os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso.
- É mesmo? Disse o senhor.
E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre
a Bíblia?
- Bem, respondeu o universitário, como vou descer
na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe
o seu cartão que lhe enviarei o material pelo correio
com a máxima urgência.
O velho então cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário.
Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu
cabisbaixo sentindo-se a pior pessoa do mundo.
No cartão estava escrito: Professor Doutor Louis
Pasteur, Diretor Geral do Instituto de Pesquisas
Cientíﬁcas da Universidade Nacional da França. E
um pouco mais abaixo a frase estava escrito em letras
góticas e em negrito:
“Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita,
nos aproxima”.
Fato verídico ocorrido em 1892, integrante da
biograﬁa de Louis Pasteur...

Ceará em Brasília

Culinária

Os Cearenses nas Cozinhas de Brasília

Bar dos Cunhados
Pedro Prado e Paulo Prado Donos (Hidrolândia)
Garçons: Raimundo Vieira (Viçosa do Ceará), Edmilson Bezerra, (Poranga), Johnson de Souza (Santa Quitéria).
CLN 115 BL B lj 21- Asa Norte 70772-520 - Tel 61 3274-7805
Bar dos Cunhados no Tênis do Iate Clube
Damázio Prado (Hidrolândia) arrendatário – 3379-88763
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Conj 4 -70800-120
Bar dos Cunhados Veleiro no Iate Clube
Antônio Prado (Hidrolandia) arrendatário - 3329-8761/33234207
Bartolomeu
SHCS Quadra 409 Bloco C Loja 06 Asa Sul - 70257-180
Tel: 3442-1169. Chefe de cozinha e Maitre: Welligton (IPU),
Maitre e Sommelier: José Felismino (Cintra Neto), Cozinheiros: 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 Pinheiro (Fortaleza), Daniel Sherrabe e Hegel Barreira (Fortaleza) Gerentes Fábio Pereira de Sousa (Viçosa)-CE e Raimundo
Auzivan Pinheiro (Milhã) SCES Trecho 02, Conjunto 36, Parte
Cicone Parque - 70200-002 Tel 3224-5585
Brasília Shopping
Setor Comercial Norte Q. 5 Bloco A Brasília shopping Lojas
2w, 3w, 4w - Asa Norte, Brasília - DF - 70297-400 - (61) 30381818
Coco Bambu Águas Claras
Localizado em: DF Century Plaza
Rua Copaíba, 1 - Águas Claras, - DF, 72010-110 - (61) 32620559
Baby Beef Rubaiyat - Brasília
Maitres: José Itamar Ferreira Gomes (Acaraú), Silva (Ubajara) e Manoel Adilson Rodrigues (Jijoca), Garçons: Luis Neto
Alves Sobrinho (Acopiara) e Antenor Neto Rodrigues (Ibiapina), bar-men: Doniseti Ferreira Chaves (Ibiapina), Hernandes
Freitas (Jijoca) e Gleison Ferreira da Silva (São Benedito), Recepcionista Viviane Bezerra da Silva (Ipueiras). SCES – Setor
de Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, lote 1 A - Asa Sul - Tel 61.
3443.5000
Dom Francisco
SCS 402 Bloco B Loja 09, 3224-1634 / 3226-1816
Gerente: Wilton Melo (Ipu); maitre: Valdemir Alves Souza (Sobral); garçon: Evandro Magalhães (Santa Quitéria)
Dom Francisco ASBAC
SCES Trecho 02, Tel: 3226-005/3224-8429/3223-5679.
Garçons: Iran Matos (Independência), Antônio Melo (Independência), Antônio José Barbosa (Monsenhor Tabosa), Elisimar Barbosa Oliveira (Monsenhor Tabosa); Barman: Francisco
Ricardo Ferreira Gomes (Nova Russas); Garçom: Moisés Geremias Araújo (Granja).
Dona Graça
Maitre – Carlos Ângelo Veras (Viçosa do Ceará)
casa 15 Vila Planalto Tel 3032 1062 - 70804-270
Feitiço Mineiro
Garçons: Robero Rodrigues Araújo (Tamboril), Paulo César
Lima da Silva (Tamboril). Antônio Fernandes Neto (Tamboril).
João Batista (Ubajara), Edson Lima (Ubajara) e Leonardo Biano, ﬁlha de mãe cearense. SHCN CL Qda. 306 Bloco B Lojas
03,45 e 41 3272-3032 / 3347 5751 / 99983 4852
Forneria Parole
Maitre Antônio Carlos de Souza (Guaraciaba do Norte);garçon:
José Gerardo de Azevedo (Guaraciaba do Norte); cozinheiros,
pizzaiolo SinobilinoBezerra Neto (Tauá) QI 9/10 Comércio Local Loja 39 Lago Norte - 3368-3337
Gero
SHIN C 04 Lote A 22 Terreo Iguatemi. - Telefone: 35775522/8110-0209. Gerente: Célio Freitas (Hidrolandia), Maitre:

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 Vasconcelos (f. cearense), Garçons: Francisco Souza (Sobral) e Raimundo Mourão (Nova Russas), Cozinheiro: Francisco Ferreira
(Granja)
Le Palace
Proprietário: Edilson Aguiar (Sobral); Cozinha: Marilza / Regina
(Camocim); Garçom: Zé Vanildo (Sobral).Especialidade: Picanha
na chapa; Pratos da terrinha: Carne de sol, baião de dois, panelada,
rabada, sarapatel, peixada; Q-04 Conjunto J Lote 60 Planaltina-DF
(em frente à Feira de Confecções de Planaltina) 3389-7000
Libanus
Proprietário Narciso Marinho (Ipu). SCLS 206, Bloco “C”,loja 36
– Asa Sul / 3244 9795 Endereço: Vitrinni Shopping - Rua 14 Norte,
135 - Águas Claras, Brasília - DF, 71910-000 Telefone: (61) 33820444
Moqueca do Chefe
404 Norte, Bloco B, Loja 2 - 3201-5204. Dono e Maitre – Francisco Holanda (Cascavel) Garçonete Maria Pereira (Beberibe)
Moranguim
Chefe de Cozinha Francisco da Silva (Icó)
SHIN QI2, Área Especial, Quiosque 14 - Lago Norte/2194-7641
Em frente a loja do Pão de 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 especialista em pratos e tira gostos especiais: Titico (Sobral). Especialidades: Self service, caldo de mocotó, sarapatel; Aos Sábados:
Feijoada.. Praça de Alimentação da Feira de Confecções de Planaltina-DF - 96313335 (Vivo) 92322855 (Claro)
Restaurante Nordestino
Dono: Francisco Valdenir Machado Elias (Independência); Gerente
Thiago Machado (f.cearense) cozinheiro. João Batista Souza Sampaio (Sobral) - 3ª Avenida Área Especial S/N - Mercado do Núcleo
Bandeirante boxes 13/15/17 71710-350 / 98147-0585 3021-4577
Santana
Dono: Adonias Santana (Independencia) Manuel Messias Lima da
Silva (Ipu) cozinheiro; Marco de Oliveira (Nova Russas) cozinheiro. CNA 03 Lote 08 Lojas 01 e 02 Taguatinga Norte – 72110
035 Tel 3563-4674
Silvio’s Bar e Restaurante
CLN 114 Bloco D Loja 56 Tel 3349-5650
Maitre e proprietário: Silvio Ronaldo (Boa Viagem)
Taperas Restaurante
Maitre – Francisco Tadeu de Oliveira (Iguatu)
Sobreloja do Garvey Palace Hotel - Tel 3328-4265
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