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Entrevista com o Presidente da
CNDL Dr. Honório Pinheiro
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Prezados Leitores,
Em suas mãos mais um número da Re-
vista PPE focalizando os eventos desen-
volvidos no segundo semestre de 2015. 
Em Agosto foi realizada a 28ª Edição 
da Promoção Destaques da Adminis-
tração Municipal do Ceará de 2015 no 
La Maison, os destaques especiais do 
evento foram os Prefeitos de Brejo Santo 
– Guilherme Landim e de Tauá – Patrí-
cia Aguiar que receberam o Troféu We-
lington Landim do Governador Camilo 
Santana como os mais votados do ano. 
Em Outubro realizamos a 26ª Edição 
dos Destaques Empresariais de Servi-
ços, Comércio, Indústria e Agropecuário 
do Ceará de 2015 no La Maison, com 
destaques especiais para a Coelce eleita 
a Melhor Distribuidora de Energia Elé-
trica do País e o Beach Park o 2º Melhor 
Parque Aquático do Mundo. O Colunis-
ta mais antigo do mundo – Lúcio Bra-
sileiro concedeu uma entrevista inédita 
e exclusiva aos Empresários presentes e 
no final recebeu uma Placa de Prata da 
PPE das mãos do Sr. Ivens Dias Branco. 
O Novo Presidente da CNDL – Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas, 
o cearense Honório Pinheiro nos conce-
deu uma entrevista exclusiva. Fizemos 
uma interessante pesquisa com ex-pre-
feitos, homens públicos e dirigentes de 
entidades empresariais sobre a Revita-
lização do Centro, ideia levantada pelo 
Presidente da Câmara Municipal – Vere-
ador Salmito Filho. Ilustra a nossa Capa 
o Presidente da Assembleia Legislativa 
do Ceará – Deputado José Albuquerque 
que tem dado todo o apoio as nossas 
Promoções e que vem realizando um ex-
celente trabalho, inclusive com as opor-
tunas campanhas de Combate as Drogas 
e Economia de Água, nesse momento de 
grandes dificuldades com a seca. 

Boa Leitura com um abraço.
Roberto Farias.
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Artigo | Deputado Presidente José Albuquerque - ALC

Uma iniciativa institucional da 
Assembleia Legislativa do Ce-
ará faz com que aumente cada 

vez mais o engajamento dos jovens na 
luta contra as drogas. Idealizada pelo 
presidente da Casa, deputado Zezinho 
Albuquerque, a campanha Ceará Sem 
Drogas percorre todo o Estado, desde 
o ano passado, conscientizando a po-
pulação para a luta contra a dependên-
cia química e suas más consequências.

A parceria alcançada pelo Legisla-
tivo com a sociedade civil, prefeitos, 
vereadores, lideranças e autoridades 
em todas as regiões do Estado é a 
maior conquista da campanha. Até 
agora, conforme o presidente Zezinho 
Albuquerque, mais de 50 municípios 
solicitaram a realização do seminário.

A demanda se justifica em função 
dos resultados já alcançados pela Ce-

Campanha Ceará Sem Drogas mobiliza 
jovens em todo o Estado

ará Sem Drogas. Um 
deles foi a sanção, pelo 
então governador Cid 
Gomes, em 2014, da 
lei que criou o Fundo 
Especial de Combate 
às Drogas, a partir de 
iniciativa do presiden-
te da Assembleia. “Essa lei vai permi-
tir que mais recursos sejam aplicados 
no combate às drogas”, destaca Zezi-
nho Albuquerque.

Conscientização
Neste ano, a mobilização levou a 

mensagem da campanha a milhares 
de jovens em quatro municípios de 
regiões distintas do Estado: Viçosa do 
Ceará, Fortaleza e Nova Russas.

Mais recentemente, no fim de ou-
tubro, os jovens da Re-
gião Metropolitana de 
Fortaleza abraçaram a 
causa em Aquiraz. A 
primeira capital do Cea-
rá recebeu mais de 2 mil 
pessoas entre estudantes, 
educadores e moradores 
da cidade e de municípios 
vizinhos, que acompa-
nharam o encontro.

O comentarista de 
futebol e ex-jogador pro-
fissional do Corinthians 
e da Seleção Brasileira, 

Walter Casagrande falou sobre seus 
primeiros passos no esporte, no início 
da adolescência, a chegada à Seleção e 
a experiência com as drogas. Para ele, 
a curiosidade leva o jovem a se tornar 
um dependente químico. Quando esse 
caminho é escolhido, torna-se muito 
difícil sair dele.

“A partir daí, ele vai ter que lutar 
muito, durante toda a vida, para vol-
tar a ter uma convivência melhor com 
a sociedade”, afirmou. Casagrande 
elogiou ainda a campanha e destacou 
que, para voltar ao convívio social, é 
necessário que o dependente tenha o 
acompanhamento de profissionais. 
“Só a força de vontade não resolve”, 
esclareceu.

Lançada em Fortaleza no início de 
2014, a campanha Ceará Sem Drogas 
promoveu atividades ainda em Crato, 
Limoeiro do Norte e Sobral. “Estamos 
chegando ao objetivo desejado. Sabe-
mos que não é fácil, mas vamos conti-
nuar esse trabalho, para que os jovens 
percebam que as drogas destroem as 
famílias”, avalia o presidente Zezinho 
Albuquerque.

Ceara Sem Drogas | Nova Russas
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· Tome banhos de no máximo cinco minutos.
· Feche a torneira enquanto escova os dentes, faz a barba e lava a louça.
· Não deixe o chuveiro ligado enquanto se ensaboa.
· Reaproveite a água, utilizando baldes para reciclar o que é gasto em 

máquinas de lavar e para armazenar a água fria da ducha enquanto espera 
que ela esquente.

· Não lave carros, calçadas, pátios nem regue jardins que possam captar 
água das chuvas.

· Se for dono de um comércio ou empresa, é possível adotar ações como 
trocar os copos de vidro pelos de plástico.

· No trabalho, estimule colegas a aderir às mesmas atitudes sustentáveis 
(e lembre que é preciso economizar também no escritório).

· Não deixe torneira pingando, aperte-a.
· Não deixe descarga do sanitário vazando, conserte-a.

O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Ceará 
convidam a todos para participar

O desperdício de água e luz é falta 
de cidadania e gasto superfulo, 

se você não economizar pode faltar...

Não se pode culpar a população pela crise, um efeito da combinação de 
imprevisíveis mudanças climáticas com ingerência governamental. Mas, agora 
que a seca está estabelecida e apagões energéticos podem ocorrer a qualquer 
momento, cada cidadão pode fazer sua parte para aliviar a situação. De modo 
geral, a regra é prestar atenção em hábitos diários e reduzir o consumo ao máximo.

Algumas dicas para economizar água...
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Criação
Planejamento
Congressos
Seminários
Workshops
Simpósios
Feiras
Campeonatos e Torneios
Jornadas
Olimpíadas
Maratonas

TÉCNICO-CIENTÍFICOS E ESPORTIVOS
Ações de PDV
Campanhas 
Promocionais
Blitz e Panfletagem
Degustação de 
produtos
Promoção e 
Merchandising
Apoio Logístico
Receptivo
Modelos e Sampling

AÇÕES PROMOCIONAIS
Lançamento de 
Produtos
Serviços/Marcas
Inaugurações
Confraternizações
Convenções 
Empresariais
Desfiles de moda
Treinamentos
Festividades de 
Empresas

CORPORATIVOS

Rua João Emídio da Silveira, n 91 - Dionísio Torres

/agenciaarquitetaeventos

(85) 3224 - 4216
www.arquitetaeventos.com.br

SOLUÇÕES
INOVADORAS

P A R A   T O D O S   O S
T I P O S   D E   E V E N T O S

Filiações

Encontro Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho

II Encontro da Mulher 
Cooperativista                               

6º Corrida Cagece

Convenção Anual do Sistema 
COFECI-CRECI 2015

Encontro Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho

Jogos Escolares da 
Juventude 2015

Hermano Bezerra
Prêmio Destaque EmpresarialDia de Cooperar 2015 6º Corrida Cagece Fórum IEP de Sustentabilidade
Hermano Bezerra
Prêmio Destaque Empresarial



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 9

Um prêmio dessa importância 

não se conquista sozinho. 

Aos nossos colaboradores, médicos, 

parceiros, fornecedores e, principalmente, 

aos Pacientes: muito obrigado!

Pronutrir Oncologia ‘‘Day clinic’’
Rua Atilano de Moura, 530 - Altos
Bairro Guararapes - Fortaleza - Ceará - Brasil
CEP 60810-180

Contatos: Clínica (85) 3262-0183
Matriz: (85) 3253-4488

E-mail: dayclinicpronutrir@gmail.com
Site: www.pronutrir.com.br
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Lúcio Brasileiro, 60 anos de coluna, a mais antiga do mundo 

Roberto Farias, Lucio Brasileiro e Ivens Dias Branco

Exclusiva e inedita, realizada no palco dos Destaques Empresariais do Ceará, no dia 15 de outubro

LEORNE BELÉM: Como foi sua con-
vivência com o Virgílio Távora?

LB: A convivência minha com o 
grande Virgilio Tavora foi à convivên-
cia comum entre duas pessoas que 
são ao mesmo tempo talentosas, que-
rem bem ao Ceará e respeitam a con-
dição um do outro, ele a minha de Jor-
nalista e eu a dele de homem público 
e Governador.

 
LEORNE BELÉM: O que gostaria de 

falar sobre ele?
LB: Apenas, eu que sempre fui 

um partidário da revolução de 1964, 
lamentei, um homem como Virgilio 
Tavora não tiver saído Ministro e até 
mesmo Presidente da República.

AIRTON CARNEIRO: Lúcio, qual 
governador do Ceará você destacaria 
como o melhor de todas as épocas?

LB: São 3: Virgilio Tavora, Tasso Je-
reissati e Cid Ferreira Gomes.

CLÁUDIO ROCHA: O Sr. sente sau-
dade dos jogos de biriba que eram   re-
alizados na residência do Dr. Abelardo 
Gadelha Rocha?

LB: Na realidade, para meu gau-
dio eu fui amigo do Dr. Abelardo e 
frequentei a sua casa como ele menos 
raramente frequentou a minha, en-
tão eu joguei lá muito pouco, eu sei 
que hoje mora lá uma querida amiga 
Dra. Vanda Tahim.

  PAULO SÉRGIO SANTA CRUZ: Por 
que você nunca casou?

LB: Porque Jesus Cristo também 
não casou.

EDILMO CUNHA: Que Conselho 
você daria para os novos colunistas 
sociais que estão iniciando a carreira, 
considerando os avanços atuais da tec-
nologia?

LB: Que só ingressem na carreira 
com vocação e, sobretudo honra e se-

jam aquele repórter que pega a noti-
cia e da ao público e não aquele repór-
ter que recebe propina para elogiar A 
ou denegrir B.

ARTURO VELOSO: Nessa sua jorna-
da no jornalismo, explorando e trans-
mitindo informações e experiências, o 
que você considera essencial para tri-
lhar uma carreira sólida e duradoura no 
mercado?

LB: Respeito ao Público.

ARTURO VELOSO: Nesses seus bri-
lhantes 60 anos no jornalismo, o que 
você pôde tirar como lição e pode dizer 
que é necessário para conquistar e se 
permanecer no mercado?

LB: Nunca dispensar uma das mais 
belas condições humanas que é a hu-
mildade.

ARTURO VELOSO: Havendo a pos-
sibilidade de deixar uma dica/suges-
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entrevista | Lúcio Brasileiro

tão/conselho para os convidados aqui 
presentes, o que você pode dizer que 
contribuiu consideravelmente para sua 
permanência na ativa por brilhantes 60 
anos e que acredita ser essencial em 
qualquer profissão?

LB: O que determinou a perma-
nência que você diz tão longa mais 
eu espero muito mais é a convicção, 
a certeza de uma crescente aceitação 
por parte do público leitor.

PPE: Você se considera uma pessoa 
diferente?

LB: Eu prefiro dizer que eu jamais 
seria uma pessoa banal.

PPE: O que lhe faz uma boa 
companhia?

LB: Eu cultivei os melhores papos 
do Ceará, todos hoje desaparecidos, 
Mertan Macedo, Otacilio Colares, 
Cláudio Martins, de modo que eu tive 
uma excelente escola, o que mais me 
faz querer conviver e uma conversa-
ção agradável.

PPE: Por que você não quis ser pai?
LB: Eu não sei se você tem essa cer-

teza no que está dizendo, você tem 
certeza que eu não sou pai? (risos).

PPE: Quem serão os seus herdeiros 
do patrimônio material? E intelectual?

LB: Pelo estilo de Jornalismo que 
eu pratico, eu sou inteiramente in-
capaz de ter herdeiros. Olha essa 
questão de patrimônio material me 
lembra um pronunciamento do Rui 
Castro sobre o Colunista que mais me 
inspirou, Jacinto de Thornes... “Jacin-
to nunca precisou ganhar dinheiro, os 
amigos ganhavam por ele”.

PPE: Quem será o seu sucessor na 
imprensa?

LB: Não haverá na imprensa Cea-
rense, na Brasileira e nem na impren-
sa Social.

PPE: O que lhe dar prazer e alegria 
na vida?

LB: Deus escolheu a mim entre 
os bilhões e bilhões que constitui a 
população mundial fazer uma pes-
soa inteiramente feliz, o que me dá 
mais prazer é acordar, é ficar acor-
dado e dormir.

PPE: Você é uma pessoa feliz?
LB: Acabo de dizer que sou talvez a 

pessoa mais feliz do mundo.

PPE: Por que você às vezes escreve 
notas que precisamos ler várias vezes 
para entendê-las?

LB: Eu considero a minha coluna do 
Jornal O Povo a coisa mais fácil de ser 
entendida e, sobretudo faço questão 
da minha coluna nunca teve, não tem e 
jamais terá subterfúgios, tudo é muito 
claro, tudo é muito a flor da pele.

PPE: Com quantos anos gostaria de 
partir para outra vida? Você acredita 
nessa outra vida?

LB: Eu gostaria de partir para ou-
tra vida quando eu não puder usufruir 

completamente dessa. Subir em pau 
de sebo, beber álcool à vontade e na-
morar prostitutas bonitas. Sobre acre-
ditar em outra vida, eu acredito no céu 
e acredito que vou para o céu tenho 
motivos para acreditar que vou para 
o céu, que a pessoa que não deseja o 
lugar de ninguém, que não tem raiva 
de ninguém que não quer o mal nem 
dos seus inimigos que por sinal tam-
bém não tem, essa pessoa terá lugar lá 
em cima. Agora quanto ao inferno em 
também acredito mais é muito mais 
palpável porque o inferno é a velhice.

PPE: Maior alegria e maior tristeza 
da sua vida?

LB: A maior alegria foi no dia que 
Luiz Campos agindo numa sensata ir-
responsabilidade me abriu espaço aos 
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entrevista | Lúcio Brasileiro

16 anos no Jornal Gazeta de Notícias e 
a maior tristeza terá sido o fechamen-
to do Jornal do Bonaparte, o Primeiro 
Jornal do Ceará com tudo feito a come-
çar pelo prédio para ser o Jornal.

PPE: O que ainda gostaria de fazer 
na vida? O que fez na vida que se ar-
rependeu?

LB: Sinceramente gostaria de re-
presentar os fabulosos produtos Dias 
Branco na Costa Mediterrânea. Não 
me arrependi de absolutamente nada 
até os erros foram motivos de ensina-
mentos para grandes vitórias.

PPE: O que tem em Ibiza e Barcelo-
na que tanto lhe atrai?

LB: Bom, Barcelona em segundo 
lugar, primeiro lugar Ibiza, Barcelona 
vem atrelado, é uma coisa bem pro-
saica, eu tenho problema de espirrar 
e você dando 74 espirros você morre 
porque o sistema respiratório não 
aguenta 74 espirros seguidos, pois 
bem, em Ibiza e depois em Barcelona 
eu nunca espirro.

PPE: Onde gostaria morrer e ser se-
pultado?

LB: As minhas cinzas serão espar-
gidas em Ibiza entre o Hotel já extin-
to Don Toni e a minha Barraca que lá 
chamam Chiriquito e de frequência 
diária que é a barraca Nasal.

 
PPE: Como você ver essa fidelidade 

impressionante dos cearenses ao seu 
trabalho?

LB: Porque o Cearense sabe o 
quanto eu sou autêntico naquilo que 
eu afirmo, eu posso não está dizendo 
a verdade mais estou acreditando na-
quilo que estou escrevendo.

PPE: Você já experimentou alguma 
droga? Caso positivo, o que sentiu?

LB: Graças a Deus a minha única 
droga é o álcool e hoje mesmo muito 
diluído porque eu aboli as bebidas 
destiladas, hoje só vinho e só a cerve-
ja. Na realidade eu sou tão realizado 
com a vida que Deus me deu que eu 
não preciso de muletas químicas.

PPE: Qual o critério adotado para ti-
rar e colocar nomes no livro Sociedade 
Cearense? Alguém lhe pede para entrar?

LB: Bom, não precisa ter dinhei-
ro, tradição, charme e nem posição, 
agora é impossível aparecer no meu 
Livro sem ter nenhuma dessas con-
dições. Não diretamente pediram 
para entrar no meu Livro e eu sempre 
procuro estudar a uma coisa impor-
tantíssima aliada a tradição que se 
chama Educação, esse é o fator que 
poderá pesar em pretensos ingres-
sos do Livro Sociedade Cearense que 
fará no próximo ano 35 anos com 20 
Edições.  

PPE: Qual a pergunta que você gos-
taria que eu lhe fizesse?

LB: Eu gostaria que você me per-

guntasse se eu não estou cansado dis-
so tudo e a resposta é não, não estou.

PPE: Uma sugestão: Publique um 
livro com a coletânea dos melhores 
pensamentos colocados na sua coluna.

LB: Eu sou apaixonado por um 
pensamento meu... “A Família é a di-
tadura do Afeto” talvez esse livro ti-
vesse só essa frase.

PPE: Sua saudação aos seus conter-
râneos.

LB: A mensagem é Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo para todos, muito 
obrigado.

Entrevista publicada na Revista PPE de 2008 
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A L L   I N C L U S I V E
C O L I S E U M  B E A C H  R E S O R T

P R A I A  D A S  F O N T E S  |  C E A R Á

• Praia das Fontes - CE •

Reservas: (+55 85) 3327.3430 - 98724.0323
reservas@coliseumhotel.com.br

www.colisemhotel.com.br

Venha carregar as baterias, ler um bom livro e pôr o  
bronzeamento em dia no hotel Coliseum Beach Resort. 
Aproveite para curtir seus dias sem se preocupar com  
as despesas extras, porque aqui tudo já incluso no valor 
da diária.

Em até

no cartão



20 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

DESTAQUES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DO CEARÁ DE 2015 - 28ª EDIÇÃO 2015

//// Homenageados:
Acopiara, Aracoiaba, Boa Via-
gem, Brejo Santo (o mais 
votado), Camocim, Caririaçu, 
Caucaia, Cedro, Chaval, For-
taleza, Granja, Horizonte, 
Iguatu, Jaguaribe, Maracanaú, 
Maranguape, Massapê, Mila-
gres, Mombaça, Morada Nova, 
Novo Oriente, Ocara, Orós, 
Palhano, Parambu, Piquet 
Carneiro, Quixeramobim, Re-
riutaba, Russas, São Gonçalo 
do Amarante, Sobral, Solo-
nópole, Tauá (o mais votado), 
Uruburetama, Várzea Alegre e 
Viçosa do Ceará.

//// Comissão Apuradora:
Reuniu-se na Assembleia Legislativa no dia 02 de Julho às 10horas e foi for-
mada pela Sra. Kelly de Castro – Assessora de Imprensa do TCE (represen-
tando os Tribunais), Dr. Irapuan Aguiar – Diretor da FGF (representando as 
Universidades), Jornalista Antônio Viana - Grupo Cidade (representando a 
Imprensa), Sr. Leonardo Farias – Diretor da PPE e Sr. Lindolfo Cordeiro – 
Diretor da Assembleia Legislativa (representando as Casas Legislativas).

//// Solenidade:
Foi realizada no La Maison - Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555, dia 06 de Agosto 
(5a feira) às 19 horas.
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/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: 33 Votantes
Dr. Raul Araújo | Ministro do Superior Tribunal de Justiça;

Dep. José Albuquerque | Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará;

Desembargador Durval Aires | Tribunal de Justiça;

Tasso Jereissati / Luiz Pontes | Senador;

Ministro Ubiratan Aguiar | Ex-Presidente do TCU;

Sr. Ivo Gomes  | Secretário das Cidades do Estado;

Dr. Domingos Filho | Conselheiro do TCM e Ex-Vice Governador do Estado;

Dr. Valdomiro Távora | Presidente do TCE;

Dr. Haroldo Rodrigues | Desembargador e Ex-Presidente TRE;

Dr. Cid Carvalho / Miguel Dias | TV Cidade;

Dr. Alci Porto | Diretor do SEBRAE-CE;

Dr. Leônidas Cristino | Deputado Federal e Ex-Ministro dos Portos do Brasil;

Sra. Luizianne Lins |  Dep.  Fed.e Ex-Pref. de Fortaleza / Waldemir Catanho;

Sr. Edilmar Norões | Ex-Presidente da ACERT;

Sra. Carmem Lúcia Dummar | Presidente da ACERT;

Sr. Roberto Moreira | Diretor da TV Diário;

Sr. Paulo Oliveira | Comunicador da TV Diário e Verdes Mares;

Sr. Osvaldo Magalhães | Departamento Comercial Diário do Nordeste;

Sra. Maristela Crispim | Editora do Interior do Diário do Nordeste;

Dr. Luiz Sérgio Vieira | Economista e Ex-Presidente do TCM;

Sr. Tibico Brasil | Presidente da TV Ceará;

Sr. Carlos Silva | Radialista (Rádio Assunção);

Dr. Irineu Carvalho | Assessor da Aprece;

Sr. Antônio Viana | Jornalista Radialista Municipalista;

Sra. Fátima Catunda | Comentarista e Ex-Secretária da STDS;

Sr. Aderson Maia | Presidente do Sindicato dos Radialistas;

Sr. Wolker Gomes | Rádio Cidade AM;

Sr. George Cesar | Sistema AVOL;

Sr. José Távora Costa (Rochinha)  | Presidente da AVIPRECE;

Sr. Walney Castro | Jornalista;

Vereador César Veras |  Presidente da UVC;

Sr. Antônio Colaço | Ex-Reitor da UVA e UNIFOR;

Dr. Darlan Leite | Presidente da ABIH e da AMTUR;

* Além de 61.928 votos pela Internet e dos Índices Sociais, Selo Verde e Prefeito Empreendedor fornecidos por entidades oficiais.

Povo Hospitaleiro

Ceará, Paraíso do Turista
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Aderilo Alcântara Filho (IGUATU) rec. do Dep. Agenor Neto e Sr. Silvinho Sobreira

Antônio José Albuquerque (MASSAPÊ) rec. de seu pai Dep. Presidente José Albuquerque

Cirilo Pimenta (QUIXERAMOBIM) rec. do Ex-Dep. Leorne Belém e do Profº Marum Simão

Divaldo Soares (VIÇOSA DO CEARÁ) recebe do Dep. Presidente José Albuquerque e do 
Governador Camilo Santana

Antônio Cláudio (ARACOIABA) recebe da filha Ana Beatriz

Átila Câmara (MARANGUAPE) recebe do seu pai Sr. Pedro Pessoa Câmara

Cláudio Pinto Pinho (SÃO GONÇALO) recebe do Dr. Aramicy Pinto

Ecildo Evangelista (MOMBAÇA) recebe do Sr. Willame Alencar

 2015
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Expedito Nascimento (PIQUET CARNEIRO) recebe do seu filho Sr. José Alberto Martins

Fernando Assef (BOA VIAGEM) recebe de sua irmã Sra. Ana Assef

Galeno Taumaturgo (RERIUTABA) recebe do Dep. Presidente José Albuquerque

Godofredo Vieira (NOVO ORIENTE) recebe do Dep. Domingos Neto

Fco. Vilmar Martins (ACOPIARA) recebe do Dep. Dr. Sarto

Firmo Camurça (MARACANAÚ) recebe da Dep. Fernanda Pessoa

Glauber Castro (MORADA NOVA) recebe do Dep. Domingos Neto

Guilherme Landim (BREJO SANTO) recebe Diploma PPE do Dr. Alexandre Landim e o 
Troféu Welington Landim do Gov. Camilo Santana

 2015
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José Olavo - Vice-Prefeito (Repres. CAMOCIM) recebe da Sra. Germanana Tahim (ESPOSA)

Keylly Noronha (PARAMBU) rec. de Genecias Noronha e sua esposa Aderlânia Noronha

Nilson Diniz (CEDRO) recebe do Dr. Ubiratan Aguiar

José Abner Pinheiro (JAGUARIBE) recebe do Dr. Mauro Filho

Manoel Gomes de Farias Neto (HORIZONTE) recebe da sua esposa Sra. Jô Farias

Sr. José Olavo repassa Diploma recebido para a Prefeita Mônica Aguiar (CAMOCIM)

Nilson Freitas (PALHANO) recebe do Jornalista Walney Castro

 2015
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Pacheco Neto (CHAVAL) recebe da Sra. Daniele Aguiar

Roberto Cláudio (FORTALEZA) recebe do Governador Camilo Santana

Sr. Célio (Repres. MILAGRES) recebe do Sr. Osvaldo Magalhães

Sr. Mateus Batista (Repres. ORÓS) recebe do Dep. Domingos Neto

Patrícia Aguiar (TAUÁ) recebe Diploma PPE de seu filho Dep. Domingos Neto e Troféu 
Welington Landim do Governador Camilo Santana

Romeu Aldigueri Coelho (GRANJA) recebe do seu tio Dep. Vicente Arruda e da sua 
esposa Sra. Juliana Aldigueri

Sr. Célio repassa Diploma recebido para o Prefeito Hellosman Lacerda (MILAGRES)

Sr. Mateus Batista repassa Diploma recebido para o Prefeito Simão Pedro (ORÓS)

 2015
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Sr. Ricardo Weber Araújo (Repres. RUSSAS) recebe do Dep. Genecias Noronha

Vanderlei Freire (VÁRZEA ALEGRE) recebe do Dep. Domingos Neto

Vasconcelos Neto (URUBURETAMA) recebe do Dep. Domingos Neto e da sua avó Sra. 
Margarida Vasconcelos

Washington Góis (CAUCAIA) recebe de sua esposa Sra. Ester Góis

Sr. Ricardo Weber repassa Diploma recebido para Prefeito Raimundo Weber (RUSSAS)

Vânia Clementino Lopes (OCARA) recebe do Dr. Leonildo Peixoto

Veveu Arruda (SOBRAL) recebe de sua esposa e Vice Governadora Dra. Izolda Cela

 2015

José Webston Pinheiro (SOLONÓPOLE) recebe do Sr. Márcio Landim
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Fundada em Janeiro do ano 2000, a Servcon 
nasceu da idealização de seus gestores em 
oferecer serviços na área de contabilidade de 
forma diferenciada das demais no interior do 
Ceará.

Embasada no pi lar de sua missão em 
transforma dados em informações mantendo 
a ética e sem esquecer do maior patrimônio 
que são seus clientes, a Servcon procurou

espec ia l i za r -se    no    segmento 
supermercadista, oferecendo não somente 
a contabilidade tradicional, mas também 
adequar as mudanças contábeis impostas 
pelo fisco.

Além disso, atentar-se às mudanças do 
mercado, oferece serviços ligado ao setor 
como: capacitação profissional para 
gestores e colaboradores, elaboração de 
projetos técnicos e de sistema e consultoria 
organizacional.

POSSUI UMA 
CARTA DE CLIENTES
EM TODO O CEARÁ E
DEMAIS ESTADOS DO 

NORDESTE

AUDITORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL

PARA O SEGMENTO
SUPERMERCADISTA.

Muito a inda esta por  v i r.  Nossos
desafios parecem os mesmos que
nos fizeram começa ainda pequenos
n o  i n t e r i o r  d o  C e a r á ,  s o n h a n d o
em alcançar  mui tos c l ientes com

serviços de qualidade. transformamos
dados em informação, de forma
ética, contribuindo com a riqueza do
nosso estado e com a saúde fiscal
d o s  n o s s o s  c l i e n t e s .

OS DESAFIOS NOS MOTIVAM

Rua Jaime Pinheiro, 52 - Patriolino Ribeiro - Fortaleza/CE
Fone: 85. 3241-4244 / 3038-2388 / 3241-0119

ONDE NOS ENCONTRAR
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A Prefeitura de Fortaleza implantou
12 Escolas de Tempo Integral, onde os 
alunos passam o dia estudando, praticando 
atividades, e fazem três refeições.

Há 3 anos, Fortaleza não tinha Escola de Tempo Integral. Hoje, já são mais de 3.500 alunos, 

do 6º ao 9º ano, estudando o dia inteiro na escola. Tem Escola de Tempo Integral nos bairros 

Barra do Ceará, Bom Jardim, Bonsucesso, Cais do Porto, Conjunto Ceará, Floresta, 

Jangurussu, Jardim América, José de Alencar, José Walter, Presidente Kennedy e São 

João do Tauape. É a Prefeitura de Fortaleza trabalhando pra valer em toda a cidade.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AN_Escola_39x26cm.pdf   1   18/11/15   16:17



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 31

A Prefeitura de Fortaleza implantou
12 Escolas de Tempo Integral, onde os 
alunos passam o dia estudando, praticando 
atividades, e fazem três refeições.

Há 3 anos, Fortaleza não tinha Escola de Tempo Integral. Hoje, já são mais de 3.500 alunos, 

do 6º ao 9º ano, estudando o dia inteiro na escola. Tem Escola de Tempo Integral nos bairros 

Barra do Ceará, Bom Jardim, Bonsucesso, Cais do Porto, Conjunto Ceará, Floresta, 

Jangurussu, Jardim América, José de Alencar, José Walter, Presidente Kennedy e São 

João do Tauape. É a Prefeitura de Fortaleza trabalhando pra valer em toda a cidade.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AN_Escola_39x26cm.pdf   1   18/11/15   16:17

A Prefeitura de Fortaleza implantou
12 Escolas de Tempo Integral, onde os 
alunos passam o dia estudando, praticando 
atividades, e fazem três refeições.

Há 3 anos, Fortaleza não tinha Escola de Tempo Integral. Hoje, já são mais de 3.500 alunos, 

do 6º ao 9º ano, estudando o dia inteiro na escola. Tem Escola de Tempo Integral nos bairros 

Barra do Ceará, Bom Jardim, Bonsucesso, Cais do Porto, Conjunto Ceará, Floresta, 

Jangurussu, Jardim América, José de Alencar, José Walter, Presidente Kennedy e São 

João do Tauape. É a Prefeitura de Fortaleza trabalhando pra valer em toda a cidade.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AN_Escola_39x26cm.pdf   1   18/11/15   16:17



32 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

ANR 410x280mm Bilhete unico - PPE.indd   1 11/20/15   2:53 PM



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 33

ANR 410x280mm Bilhete unico - PPE.indd   1 11/20/15   2:53 PM



34 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

ANR 205x280mm Rede Cuca - PPE.indd   1 11/20/15   2:54 PM



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 35



36 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anúncio revista PPE 18x26cm_final.pdf   1   01/12/15   3:53 PM



38 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

 

//// Homenageados:
Arquiteta Eventos, Bebelu, Ceará Autos, Churrascaria Sal e Brasa, Clínica Boghos Boyadjian, Clínica Danilo Dias, Clínica 
Núbia Jacó, Clínica Perboyre Castelo, Clínica Pronutrir, Clínica Vet Med/CDV, Clínica Wantan Laércio, Clube do Vôlei, 
Colégio Antares, Coliseum Hotel, Compasso Outdoor, Complexo Crocobeach, Complexo Turístico Beach Park, Confian-
ça Mudanças e Transportes, Creche Escola Espaço Inteligente, Fábricainfo, Gomes de Matos Consultoria, Grupo São 
Benedito, Hospital São Carlos, Jacaúna Decorações, La Maison, LDB Transportes de Cargas, Locker Blindagens, Lopes 
Immobilis, Marina Park Hotel, Mulher Cheirosa / Fígaro Barbearia, Must, Picanha do Cowboy, Record Representações, 
Restaurantes Coco Bambu, Sebrae, Servcon, Tempo FM, Unichristus, Unimed Fortaleza e Vector Contact Center.

//// Comissão Apuradora:
Reuniu-se na CDL no dia 17 de Setembro às 10h e foi formada 
pela Sra. Silvia Freitas – Gerente de Marketing da CDL, Sr. Ro-
gério Aguiar – Diretor da FCDL, Sr. Antônio José Costa – Dire-
tor da ACC e Sr. Hermeto de Paula – Diretor da FACIC.

//// Solenidade:
Foi realizada no La Maison – Dia 15 de Outubro (5a feira) às 
19:30h – Traje: Passeio Completo.

Destaques Empresariais de Serviços 
do Ceará de 2015 - 26ª Edição
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/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: 48 Votantes
Sr. Dep. José Albuquerque | Presidente da ALC;

Dr. Juvêncio Viana | Procurador Geral do Estado;

Sr. André Facó | Secretário da SEINFRA;

Dr. Lúcio Alcântara | Ex-Governador do Ceará;

Dr. Honório Pinheiro | Presidente da CNDL;

Ministro Ubiratan Aguiar | Ex-Presidente do TCU;

Dr. Alci Porto | Diretor do Sebrae;

Dr. José Augusto Bezerra | Presidente da ACL;

Dr. Aramicy Pinto | Pres. da Fed. Bras. de Hospitais;

Sr. Dep. Walter Cavalcante | Ex-Presidente da CMF; 

Sr. Flávio Saboya Neto | Presidente da FAEC;

Sr. Francisco Barreto | Presidente da FACIC;

Dr. João Guimarães  | Associação Comercial;

Dr. Darlan Leite | Presidente da ABIH;

Dr. Freitas Cordeiro  | Presidente da FCDL;

Sr. Severino Ramalho Neto | Presidente da CDL;

Sr. Antônio Cambraia | Ex-Prefeito de Fortaleza;

Sr. Eliseu Barros | Diretor da ABIH Nacional;

Sr. Francisco Everton  | Tesoureiro da Fecomércio;

Dr. João Melo  | Ex-Presidente do BNB;

Dr. Edson Guimarães | Diretor da Companhia Docas;

Sr. Sérgio Braga | Presidente do Sind. dos Livreiros e 

Ex-Secretário de Estado;

Dr. Edilmar Norões | Ex-Presidente da ACERT;

Sr. Álvaro de Castro Correia | Empresário e Ex-

Presidente da AEDI;

Sr. Paulo André Holanda | Diretor Reg. do SENAI;

Sr. Luiz Marques | Diretor da Santa Casa;

Sr. Roberto Moreira | Diretor da TV Diário;

Sr. Paulo Oliveira | Comunicador do SVM;

Sr. Lúcio Brasileiro | Colunista;

Sr. Francisco Coelho | Ex-Pres. do Sind. das 

Factorings do Ce, Pi e Ma;

Sr. Sarmento de Menezes | Publicitário;;

**Além de 1.730 votos pela internet.

Sr. Renato Bonfim | Representante Comercial;

Sr. Paulo Roberto Pinto  | Professor;

Sr. Leorne Belém| | Ex-Deputado e Advogado;

Sr. Juarez Leitão | Poeta e Escritor;

Sr. Duda Brígido | Publicitário;

Sr. Evandro Colares | Publicitário;

Sr. Marcus Lage | Colunista e Advogado;

Sr. Carlos Alberto Farias | Jornalista;

Sr. Flávio Lúcio Bezerra | Ex-Diretor da Coelce;

Dr. Vitor Rôla | Advogado;

Dr. Schubert Machado | Advogado;

Sr. Paulo Sérgio Marques | Empresário;

Sr. Rubens Studart | Advogado;

Sr. Vandeci Soares | Diretor da ACT;

Dr. Igo (Médico) e Sr. Tadashi | Enomoto;

Sr. Erivaldo Alves | Corretor de Imóveis;

Sr. Antônio Viana  | Jornalista;

Sol o ano inteiro

Ceará, Paraíso do Turista
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Airton Fernandes (CLUBE DO VÔLEI) recebe de Álvaro de Castro Correia

Anabel Cruz (UNICHRISTUS) recebe de Rogério Aguiar

Camila Franco (MARINA PARK HOTEL) recebe de Marcos Pompeu

Danilo Dias (CLÍNICA DANILO DIAS) recebe de Leorne Belém

Alex Azulai (TEMPO FM) recebe de Rogério Aguiar

Beroaldo Dutra (SERVCON) recebe de Rogério Aguiar

Daniel Fiúza (LA MAISON)recebe de Marcos Pompeu

Dr. Ednilo Soárez (BEACH PARK) recebe de Roberto Farias no seu programa de televisão
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Edilmo Cunha (RECORD MÁQ. E EQUIPAMENTOS) e sua filha Sra. Andrea Cunha 
recebem de Lúcio Brasileiro

Ênio Silveira Filho (COLÉGIO ANTARES) recebe de Álvaro de Castro Correia

Expedito Matos (SEBRAE) recebe de Rogério Aguiar

Hermano da Silva (ARQUITETA EVENTOS) recebe de Renato Bonfim

Eduardo Gomes de Matos e Sousa (GOMES DE MATOS CONSULTORES) recebe de 
Darlan Leite

Estelio de Queiroz (COMPASSO OUTDOOR) recebe de Álvaro de Castro Correia

Jean Collere Guidolin (BARRACA CROCO BEACH) recebe de Darlan Leite

João Vitor (FABRICAINFO)recebe de Tiago Brava

Destaques da Administração Municipal do Ceará de 2015 | 28a Edição
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José Célio de Castro Neto (LOCKER BLINDAGENS) recebe de Marcos Pompeu

Liliane e Arturo Veloso (MULHER CHEIROSA) recebem de Paulo Roberto Pinto

Luiz Vargas de Souza (CHURRASCARIA SAL E BRASA) recebe de Leorne Belém

Maurilio e Helieuda Menezes (CEARÁ AUTOS) recebem de Renato Bonfim

Judicael Almeida Jacó (CLÍNICA NÚBIA JACÓ) recebe de Leorne Belém

Luis Gustavo Marinho (VECTOR CONTACT CENTER) recebe de Rogério Aguiar

Márcia Martins (CLÍNICA VET MED-CDV) recebe de Álvaro de Castro Correia

Ormando Campos Jr. (CLÍNICA PRONUTRIR) recebe de Leorne Belém
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Perboyre Castelo Jr. (CLÍNICA PERBOYRE CASTELO) recebe de Leorne Belém

Ricardo Bezerra (LOPES IMMOBILIS) recebe de Marcos Pompeu

Rony Ximenes (BEBELU) recebe de Renato Bonfim

Sr. Sílvio Rui (GRUPO SÃO BENEDITO) recebe do Raimundo Ferreira

Rennan Perdigão (FÍGARO BARBEARIA) recebe de Paulo Roberto Pinto

Ronan Aguiar (COCO BAMBU) recebe de Paulo Roberto Pinto

Sr. Jair Costa Jr. (UNIMED FORTALEZA) recebe do João Guimarães

Talita Leite (COLISEUM BEACH RESORT) recebe de Álvaro de Castro Correia

Destaques da Administração Municipal do Ceará de 2015 | 28a Edição
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Tiago Andrade (CLÍNICA BOGHOS BOYADJIAN) recebe de Renato Bonfim

Vanêssa Queirós (CRECHE ESCOLA ESPAÇO INTELIGENTE) recebe de Darlan Leite

Wantan Laércio (CLÍNICA WANTAN LAÉRCIO) recebe de Álvaro de Castro Correia

Xaverlanes Gomes (PICANHA DO COWBOY) recebe de Paulo Roberto Pinto Darlan Leite falando em nome dos empresários homenageados

Tiago Leal (LDB TRANSPORTES) recebe de Marcos Pompeu

Walney Haidar (MUST) recebe de Paulo Roberto Pinto

Werlams e Cláudia (HOSPITAL SÃO CARLOS) recebem de DarlanLeite



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 45



46 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 47



48 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

PPE - Nome Completo, Local e 
Data do Nascimento, Curso Secun-
dário, Cursos Superiores, Cursos de 
Pós-Graduação, Histórico Empresa-
rial, quando e onde começou a tra-
balhar?

Dr. Honório Pinheiro - Nome 
Completo: Francisco Honório Pi-
nheiro Alves, Data de Nascimento: 
6 de abri l de 1954. Cursos supe-
riores: formado em Administração 
de Empresas, Direito e Psicologia 
– os três cursos pela Universidade 
de Fortaleza (UNIFOR). Pós-gradu-
ações: uma em Administração de 
Empresas, pela UNIFOR, e outra em 
Marketing, pela ESPM – Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing. 
Quando e onde começou a traba-
lhar: Em Fortaleza, no ano de 1970 
na Editora Lucena como vendedor 
de livros.

PPE - Histórico em Entidades Em-
presariais / Classistas, quais cargos já 
ocupou?

DHP - Paralelo ao ramo super-
mercadista, sempre estive enga-
jado nas entidades de classe vare-
jistas. No período de 2005 e 2009, 
fui presidente da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, 
tendo em meu mandato fundado 
a Faculdade de Tecnologia CDL de 
Fortaleza e a Loja Conceito, que 
tem foco na educação e capacita-
ção do comércio local; de 2010 a 
2014, fui vice-presidente da CNDL e 
Presidente da FCDL/CE. Atualmen-
te, além de presidente da CNDL, sou 
Diretor da Associação Cearense de 
Supermercados, Membro da ACAD 
- Academia Cearense de Adminis-
tração, Conselheiro do CEDE – Con-
selho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Vogal da Junta Comer-
cial do Ceará.

PPE - Como um Nordestino conse-
guiu pela primeira vez chegar à Presi-
dência da CNDL?

DHP -  A vocação do nordestino 
para o comércio, e aqui peço licença 
para destacar o cearense, é nata. E não 
é de hoje. Desde a época dos famo-
sos caixeiros viajantes, os cearenses 
sempre saíram na frente, adotando o 
comércio como ofício e fazendo dele 
uma importante mola propulsora da 
economia local. Importantes elemen-
tos de integração entre cidades e até 
estados, esses comerciantes foram 

muito importantes à medida que pro-
piciaram o advento do comércio atual 
e fizeram do Ceará esse importante 
polo varejista dos dias de hoje. Eu me 
considero um desses legítimos “nor-
destino-cearenses”. Acredito que pelo 
meu histórico de iniciação no varejo de 
forma muito tenra, tanto na atuação 
no comércio quanto no engajamento 
nas entidades classistas, fez com que 
eu fosse enveredando cada vez mais 
no ramo até chegar ao comando da 
instituição de maior representativida-
de do comércio lojista.
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Dr. Honório Pinheiro  
Presidente da CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
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PPE - Qual o período do seu mandato?
DHP - Fui empossado para o triê-

nio de 2015/2017 na presidência da 
entidade.

PPE - Onde é a sede da Confederação?
DHP - A sede da CNDL está insta-

lada em Brasília.
PPE - Todos os estados do país tem 

federação filiada a CNDL?
DHP - Sim.

PPE - Como está dividindo a sua se-
mana, com suas empresas e a CNDL?

DHP - A partir do momento que me 
dispus a estar presidente da CNDL, 
soube que teria que me esforçar para 
garantir um desempenho forte e atu-
ante à frente da entidade. Hoje, procu-
ro priorizar e estar presente em todos 
os eventos da CNDL, acompanhando 
de perto os encaminhamentos e de-
cisões da Confederação que hora re-
presento. Quero deixar a minha con-
tribuição positiva nessa entidade que 
tanto me orgulha estar à frente e, para 
isso, é necessário abdicar de algumas 
coisas, como estar mais presente na 
minha própria empresa. Isso não quer 
dizer que não me esforce para acom-
panhar diariamente, onde esteja, o 
que acontece na rede Pinheiro Super-
mercado, e influenciar nas tomadas 
de decisões e administração em geral. 
Não existe uma agenda fechada se-
manal fechada, tudo depende muitas 
vezes dos eventos da CNDL em todo o 
Brasil, mas geralmente, vou à sede da 
entidade, em Brasília, toda semana. 
E quando não estou nesses compro-
missos da Confederação, estou nas 
minhas empresas em todo o Ceará, o 
que muitas vezes compreende o final 
de semana

 PPE - O que acha da Administração 
do Prefeito Roberto Cláudio?

DHP - Vejo como um jovem bas-
tante promissor na política e empe-
nhado com o cargo assumido, que 
tem se esforçado para cuidar bem de 
Fortaleza, em especial com a realiza-
ção de algumas obras estruturantes.

PPE - Como está vendo o primeiro 
ano da Administração Camilo Santana?

DHP - O governador Camilo San-
tana encontrou um cenário difícil 
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nesse primeiro ano da sua admi-
nistração e por isso tem se depara-
do com algumas dificuldades. Isso 
porque pegou mais um ano de seca 
no nosso estado e não tem sido fá-
cil conseguir liberação de recursos 
federais devido à crise econômica 
do Brasil. Mas acredito na capaci-
dade dele de superar esses desafios 
ao longo do mandato e conto com 
o olhar e apoio dele para o desen-
volvimento do comércio em nosso 
estado, para que esse setor possa 
continuar cumprindo um papel que 
desempenha tão bem, que é o de 
alavancar a economia, sempre dan-
do uma resposta positiva, não só na 
geração de emprego, mas também 
de recursos. Camilo é um homem 
que desenvolve muito bem a sua 
escuta,é conhecedor das necessida-
des do Estado e não há registro de 
nenhum excesso cometido em sua 
vida pública.

PPE - Como vê o momento atual 
do Brasil?

DHP - Vejo como um momento 
seguramente desafiador para os 
homens e mulheres que acreditam 
no varejo e no Brasil, e que exige, de 
cada um de nós, otimismo para acre-
ditar em dias melhores, criatividade 
para driblar as dificuldades e abra-
çar o novo ou reinventar o já exis-
tente e humildade para partilhar as 
responsabilidades e soluções.

PPE - Sua saudação aos Cearenses 
nesse limiar de 2015?

DHP - Já estamos prestes a con-
cluir mais um ano e é chegado um 
período de grande importância so-
cial e econômica para todos nós, o 
Natal, época em que os sentimentos 
de generosidade e esperança costu-
mam aflorar ainda mais. E é esse o 
clima que eu desejo que se estenda 
por todo o ano de 2016, que possa-
mos manter essa confiança de que 
dias melhores estão por vir e que 
juntos podemos muito mais. Para 
isso, a palavra de ordem, na minha 
opinião, é criatividade. Aos amigos 
varejistas, em especial, desejo que 
esse sentimento já comece de agora, 
com a reinvenção e busca de ideias 
criativas para não começar o novo 
ano no vermelho. Quem quer vender 
neste Natal e fortalecer o fluxo de 
caixa para o começo do ano seguin-
te precisa pensar em estratégias de 
vendas, além de boas ações para fi-
delizar e atrair os clientes. 

A todos os cearenses, o meu desejo 
de um 2016 abençoado, cheio de es-
perança e de trabalho, uma vocação 
nata do nosso povo. Contem com o 
empenho da Confederação em prol de 
um comércio mais forte e melhor para 
todos, esse grande movimentador da 
economia, o primeiro a responder de 
forma bastante positiva quando as 
coisas começam a progredir. E é por 
esse progresso que trabalharemos no 
novo ano. Um forte abraço!



50 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

Camocim está entre as 
dez melhores cidades 
brasileiras para fazer 
negócios. A pesquisa, 
divulgada pela Revista 
Exame, destacou que o 
município tem no turismo 
um forte atrativo, no que se 
refere à geração de renda, 
apresentando um alto grau 
de desenvolvimento. 

PREFEITURA DE CAMOCIM REINAUGURA GINÁSIO  MURILO GUIAR

CAMOCIM CELEBROU MAIS TRÊS GRANDES CONQUISTAS

CAMOCIM ENTRE AS MELHORES CIDADES BRASILEIRAS

O ginásio Deputado Murilo 
Aguiar que já foi palco 
de grandes conquistas 
voltou para as mãos dos 
atletas e desportistas 
de Camocim, após um 
longo tempo. O evento 
de reinauguração ocorreu 
após o ginásio passar por 
uma ampla revitalização, 
totalmente reformado 
dentro dos padrões atuais 
de segurança. 

A Prefeitura de Camocim 
entregou no último dia 
26 de novembro motos 
cinquenta cilindradas 
para todos os agentes 
comunitários de saúde que 
irão servir para a locomoção 
dos profissionais em 
suas respectivas áreas de 
atuação.  Além disso, houve 
um ato de comemoração 

pelo desempenho da 
Educação com 3 Escolas 
Nota Dez  e também a 
entrega das medalhas aos 
alunos premiados na XVIII 
Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 
(OBA).
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Ao lado do governador 
Camilo, prefeitos e 
vereadores o deputado 
mantém seu empenho 
pelo desenvolvimento do 
Estado
 
Em seu terceiro mandato 
na Assembleia Legislativa, 
Sérgio Aguiar (PROS)  
se destaca na atual 
Legislatura. Defensor 
dos empreendedores, 
representa também os 
segmentos produtivos da 
economia como turismo, 
comércio e serviços. Um 
elo entre os prefeitos das 
cidades que representa 
e o governo do Estado, 
participa diretamente de 
diversas conquistas para o 
interior cearense.

Em 2015, o primeiro 
ano de atuação no novo 
mandato, Sérgio já aprovou 
cinco projetos, todos 
transformados em leis. 
“No dia 30 de novembro, 

SÉRGIO AGUIAR: ATUAÇÃO INTENSA E 
PRESENÇA  FORTE NO PARLAMENTO CEARENSE

por exemplo, participamos 
da inauguração da 
pavimentação da Rodovia 
CE-187, que liga o 
município de Barroquinha 
ao Distrito de Bitupitá. 
O trecho denominado 
Jaime Laurindo da Silva 
atende a Lei 15.866 de 
nossa iniciativa”, destaca o 
deputado.

A defesa dos direitos do 
consumidor também pauta 
a atuação do parlamentar, 
que é primeiro secretário 
da Mesa Diretora do Poder. 
Tramita na Assembleia 
projeto de sua autoria 
que obriga a afixação 
da informação sobre a 
certificação de qualidade 
emitida pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
para combustíveis e demais 
produtos derivados do 
petróleo comercializados 
pelos postos do Ceará.

Administrador, economista 
e advogado, Sérgio 
Aguiar tem dezenas de 
homenagens ligadas às 

categorias profissionais. 
O reconhecimento de sua 
atuação também se faz 
presente nos municípios. 
Como deputado estadual, 
esteve três vezes entre 
os Melhores da Política 
e Administração Pública 
do Ceará. Ele já recebeu 
o prêmio cinco vezes na 
categoria de prefeito de 
Camocim.

“Em 2016 vamos 
continuar o trabalho 
pelo desenvolvimento 
do nosso Estado ao lado 
do governador Camilo, 
prefeitos e vereadores. 
O turismo, o comércio, o 
desenvolvimento industrial, 
bem como a preservação 
do nosso meio ambiente 
estarão entre os assuntos 
prioritários do nosso 
mandato”, conclui.

Na Tribuna da Assembleia Legislativa

Em inauguração de pavimentação de 
Rodovia, na Região Norte

 Premiação Melhores da Política, da 
PPE Eventos
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Leonarda Keuly 
dos Santos da Silva 
é aluna benefi ciada 

da escola EMEIF Professora 
Antonieta Cals

Levar educação ambiental de qualidade para dentro das salas de aula, capacitando professores. 

Esse é o papel do Coelce nas Escolas. Um projeto criado em 2000, onde professores e crianças 

visitam a Nave Coelce - Planeta Futuro e aprendem,  de forma divertida, o uso efi ciente

de energia por meio de cursos e atividades lúdicas. E o melhor: todo mundo tira dez!

COELCE NAS ESCOLAS.
UM PROJETO NOTA DEZ EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Alunos 
envolvidos

592.077
Escolas 

benefi ciadas

706
Professores 
capacitados

4.558
Em investimentos
milhões
5.842

Conheça nossos canais online:

coelce.com.brtwitter.com/coelcefacebook.com/coelce

OO042-15C-AN COELCE NAS ESCOLAS PPE [Pag Dupla-39x26cm-20151019-FIM].indd   2 26/10/15   14:28
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 O Programa Mais 
Saúde, implantado em 
2013, engloba todas as 
ações de saúde do 
município em três 
frentes: infraestrutura; 
atendimento 
e relacionamento.

• O município agora conta com 19 equipes 
completas de saúde da família
• Contratou 31 médicos, 35 enfermeiros e
09 dentistas 
• Reformou o Centro de Especialidades Médicas
• Distribuiu novos medicamentos em todas as 
UBS e na nova sede da CAF

Maior investimento em
saúde da história

Mais

Trabalho
Mais

Resultado

• O Centro de Especialidade 
Odontológica foi reformado 
e ampliado
• Reformou e equipou o Hospital 
Júlia Barreto
• Implantação da Central 
de Consultas 

• Vinda de 12 médicos do Programa 
Mais Médicos

 O programa 
Educação para 
todos engloba 
todas as ações de 
educação de 
Acopiara para 
melhorar o ensino 
do município. 

•  O horário dos professores foi estendido de 
100 horas/aula para 200 horas/aula 
•  Foram distribuídos gratuitamente quase 11 mil 
fardamentos para alunos da rede municipal
• Revitalização das bibliotecas das 
escolas municipais 
•  Programa de transporte universitário gratuito 
com seis ônibus operando durante a noite
• Foram construídas novas e modernas 
instalações do almoxarifado da 
merenda escolar

Educação diferenciada para ser  
referência de desenvolvimento

•  9 salas de recursos multifuncionais e 1 
laboratório de ciências
•  Construção do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará - IFCE 
•  Reforma de escolas e aquisição de nova 
mobília escolar

Adutora, cisternas e perfuração de poços profundos

•  A Adutora emergencial tem 24 km de extensão e beneficiou cerca de 
25 mil pessoas, trazendo água do açude Trussu para a sede do Município. 

•  Implantação de 3.408 cisternas de polietileno, beneficiando todos os 
distritos e sede rural do Município. 

•  Perfurou poços nas localidades de Areias, Solidão, Sabiá, Taquari, 
Lagoa dos Luiz, Lagoa de Dentro, Maior e  Cachoeira dos Alexandres. 

Evitou o colapso de 
água no município 

DE ACOPIARADE ACOPIARA
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Quando milhares de pessoas assumem o compromisso de trabalhar para o bem de toda a sociedade, e em busca de 
mais resultados através de um trabalho sério, se consegue superar desafios e transformar sonhos em realidade. 
 
Estamos trabalhando muito para fazer ajustes necessários com o intuito de organizar e estabilizar de vez o Município, 
garantir o crescimento e um futuro cada vez mais promissor para a população. 
 
Oferecer saúde, educação e infraestrutura com mais qualidade e, principalmente, lutar cada vez mais para 
transformar Acopiara em uma referência de desenvolvimento na região, respeitando também os limites financeiros 
do Município. Lutar por uma causa e trabalhar com integridade e motivação é o que nos levará para essa evolução.

Pensando nisso, criamos o Programa Mais Saúde englobando todas as ações de saúde do Município para melhor 
atender a população com serviços humanizados. Criamos também o Programa Educação para Todos com o intuito de 
melhorarmos ainda mais o ensino no município. Além disso, investimos bastante na infraestrutura para deixar 
Acopiara bonita e organizada.
 

Com muita determinação conseguimos em três anos grandes resultados. Deixamos Acopiara 
mais estruturada, realizamos o maior investimento em saúde da história do Município, 

acabamos com o colapso de água através da Adutora Antônio Capistrano Martins. 
Conseguimos tornar a educação de Acopiara uma educação diferenciada, dando atenção 

para alunos e professores.
 

Vamos continuar trabalhando para buscar sempre fazer o nosso melhor, com mais 
trabalho e humildade, garantir cada vez mais resultados concretos para todos, 

principalmente para os que mais precisam.

Amigos e amigas, 

Dr. Vilmar Florentino
Prefeito de Acopiara

 A Avenida Emídio 
Calixto está ganhando cara 
nova e mais estrutura para 
a população com bancos 
padronizados, urbanização, 
playground, pavimentação 
em paralelepípedo nas ruas 
adjacentes e piso em 
concreto e tijolinho para 
construção da Praça 
Lurdinha Calixto. 
 Além disso, a Avenida 
será iluminada com 

 Foram asfaltadas as principais ruas da 
cidade, entre elas: a Rua Bom Sucesso, 
Marechal Deodoro, Lindoval José de 
Lima, Rua do Meio, entre outras. 

Asfalto de 
Acopiara
Asfalto de 
Acopiara

 Acopiara
 Mais Bonita

Nova Av. Emídio Calixto

luminárias LED de última 
geração que contêm baixíssimo 
consumo e maior durabilidade 
ajudando ao meio ambiente. 



58 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

Aqui sua Carga
 ganha o Mundo.

Sua carga com o destino certo e seguro.
www.ldbcargas.com.br

Contatos LDB:
Matriz: (85) 4012-5155

Teresina: (86) 2106-8200

São Luiz: (98) 3241-1661

Natal: (84) 4006-9050

João Pessoa: (83) 3041-6021

Recife: (81) 2122-2600

Salvador: (71) 2106-9600

Rio de Janeiro: (21) 2122-2850

São Paulo: (11) 2141-9500

Curitiba: (41) 3366-4540

SE VOCÊ QUER RAPIDEZ 

E SEGURANÇA NA HORA DE

ENVIAR SUA CARGA, CONTE 

COM QUEM CONHECE O BRASIL, 

CONTE COM A LDB TRANSPORTES.
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A Revitalização do Centro da Cidade

A Revitalização do Centro da Cidade
Quase todas as grandes cidades do 

mundo tiveram o problema de esvazia-
mento de residências nos centros urba-
nos. Achamos que esse assunto deve 
ser melhor debatido aqui em Fortaleza. 
O Presidente da Câmara Municipal – Ve-
reador Salmito Filho lançou essa campa-
nha e está estudando a transferência da 
sede do Poder Legislativo para a Praça 
José de Alencar, o que sem dúvida daria 
um grande impulso nesse objetivo.

No Centro já temos a sede da Pre-
feitura Municipal de Fortaleza, que re-
tornou ao Paço Municipal, o CREA se 
instalou na Rua Castro e Silva, a sede do 
Grupo Pague Menos (um dos maiores 
do estado) funciona na Rua Senador 
Pompeu, o Grupo Ari de Sá construiu 
e ampliou sua sede na Av. Duque de 
Caxias, a CDL construiu sua faculdade 
na Rua 25 de Março, o Tribunal de Con-
tas do Estado ampliou sua sede na Rua 
Sena Madureira, a Associação Comercial 
do Ceará no Passeio Público reformou 
todo o seu belíssimo prédio e criou o 
Buffet para festas e recepções, o Go-
verno do Estado adquiriu, reformou e 
está movimentando o Cine Teatro São 
Luiz na Praça do Ferreira, o Grupo Edson 
Queiroz vem realizando a sua tradicio-
nal festa da Sereia de Ouro no Teatro 
José de Alencar. Essas obras e even-
tos certamente contribuem para uma 
maior movimentação no Centro.

Poderíamos como foi feito em 1985 
pela EMURF e CDL na administração do 
Prefeito Lúcio Alcântara transformar os 
quarteirões/calçadões da Guilherme 
Rocha e da Liberato Barroso em Sho-
pping Centro e incentivar a adoção de 
Praças no Centro.

O empresário Oto de Sá Cavalcante 
do colégio Ari de Sá declarou: “Estamos 
satisfeitos com os investimentos feitos 
no Centro apesar da baixa renda dos 
alunos atendidos na região. Deveria 
haver incentivos tributários para investi-
mentos na área, sobretudo para empre-
endimentos residenciais”.

O Dr. Francisco da Construtora Jatay, 
única empresa a construir grandes em-
preendimentos residenciais no Centro 
nos últimos anos, Parque Jatay na Praça 
do Liceu e o Edifício Cidade na Rua Gui-
lherme Rocha declarou: “Prédios mais 
altos, onde os serviços públicos tenham 
melhor aproveitamento e o encurta-
mento das distâncias dê vez ao deslo-
camento alternativo. Onde o centro por 
sua infraestrutura concluída é um bom 
local para investir neste viés. Maiores, 
onde se dê chance ao abastecimento 
sob a forma de open mall, ao nível da 
calçada, e onde os condôminos pela 
quantidade de unidades, terão uma 
redução de até 50% de taxa de condo-
mínio. Com fortes apelos coletivos, tipo: 
piscinas, esportes, jardins, espaços para 
reunir crianças, jovens e adultos. Mas 
não só isso, creches escola e apoio as 
diaristas, cujas leis atuais das domésti-
cas estão mudando uma cultura. Está se 
descrevendo o Edifício Cidade, com 33 
lajes, sendo hoje o mais alto de Fortale-
za e um dos maiores. Trazendo no seu 
bojo, economia de tempo, saúde e cus-
to de condomínio para aplicar no lazer 
e crescer”.

O Empresário Deusmar Queirós de-
clarou: “Em todos os lugares, o centro, 

“downtown”, é o coração da cidade. O 
que precisamos em Fortaleza é incenti-
var para que o centro além do comércio 
tenha também moradias, seja através 
da redução do IPTU ou outro mecanis-
mo qualquer, pois o centro dos quartei-
rões, ou seja, o fundo das lojas é subuti-
lizado. O bairro/centro ainda é o maior 
gerador de impostos e renda”. A nossa 
sede é no Centro e está sendo ampliada 
para 8.000 metros quadrados com esta-
cionamento para 132 veículos.

Enviamos a Ex-Prefeitos, Homens 
Públicos e Dirigentes Empresariais 

as seguintes perguntas:

1) O que o Senhor acha dessa campanha de 
Revitalização do Centro da Cidade, iniciativa 
do Presidente da Câmara Municipal de 
Fortaleza – Vereador Salmito Filho?

2) Que medidas poderiam ser tomadas 
como incentivo as pessoas residirem no 
Centro?

3) A redução do IPTU poderia ser um 
incentivo aos proprietários de imóveis 
comerciais, praticamente desativados, 
serem transformados em residenciais?
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RESPOSTAS:

A Revitalização do Centro da Cidade

1 - A campanha é interessante 
como meio de chamar atenção para 
a decadência e o potencial do centro. 
Não creio que resulte em grande coisa. 
São necessárias medidas efetivas que 
infelizmente não são tomadas. Umas 
por falta de recursos por parte da pre-
feitura; outras por falta de determina-
ção do poder público. Às vezes parece 
que essa campanha é só para sugerir 
que a Câmara está a trabalhar. 2016 é 
ano eleitoral e de vacas magras nas fi-
nanças da prefeitura. Não espero nada 
de efetivo em relação ao tema.

2 - O centro não terá vida à noite, 
domingos e feriados sem que hajam 
pessoas ali residindo. Incentivos po-
deriam estimular a construção de 
unidades habitacionais de custo mais 
baixo considerando o grande número 
de pessoas, comerciários, sobretudo, 
que ali trabalham e moram distante. 
Equipamentos públicos, novos ou exis-
tentes, no centro também ajudariam 
sua revitalização. Torna-los mais dinâ-
micos e atrativos seria muito útil. Não 
ajuda em nada a reanimação do centro 
o abandono em que se encontra por 
parte da prefeitura e do estado, prin-
cipalmente da primeira. Insegurança, 
ocupação indevida e predadora do 
espaço público, ruas, passeios, praças, 
sob o olhar complacente das autorida-
des municipais, degradação dos servi-

Lúcio Alcântara ços urbanos. Ausência de eventos que 
atraiam público ao centro. A programa-
ção de Natal é um raro exemplo do que 
estou a dizer.

3 - A redução do IPTU e outros even-
tuais incentivos a serem concedidos 
poderiam sim, ajudar. A solução não 
virá de uma única medida, mas através 
de um conjunto de ações integradas 
visando o mesmo objetivo.

Paulo Angelim 
Diretor da Viva Imóveis

Ex-Prefeito de Fortaleza e  ex-Governador do Estado

1 - A princípio, é uma iniciativa 
que parece interessante. Mas funciona 
como um placebo. A revitalização so-
mente se dará com a indução a reocu-
pação do centro com residenciais mul-
tifamiliares. Em uma provocação mais 
ampla, cabe também pensar em tirar 
do centro histórico o centro adminis-
trativo da cidade. Refiro-me ao Execu-
tivo e seus comandados e legislativos. 
É pouco democrático que os poderes 
municipais não estejam no centro ge-
ográfico da cidade. Esta ideia deveria 
ser pensada. Levar a administração da 
cidade, na direção sul, para mais perto 
de quem mais precisa.

2 - Principalmente a isenção de 
IPTU e a liberação do gabarito (altura 
máxima) das edificações que viessem a 
ser construídas.

3 - Concordo plenamente.

1 - A revitalização do centro e 
uma medida que se impõe. A inicia-
tiva é oportuna e merece o apoio 
de todos, dentre os quais me incluo 
desde que não contemple a mu-
dança do prédio onde funciona a 
Câmara Municipal. Tal mudança em 
nada contribui para a revitalização 
do centro, além de constituir um in-
vestimento inoportuno, até porque 
o local onde hoje funciona a Câma-
ra bem tratado por um arquiteto 
competente, e temos vários, pode-
ria atender a todos as necessidades 
daquele  poder.

2 - Não acredito que as pessoas, 
voltem a morar no centro, mesmo 
a partir dessa necessária revitali-
zação que passa pela recuperação 
dos prédios públicos ali existentes, 
pelo incentivo que poderia ser dado 
aos proprietários (dispensa do IPTU 
por determinado tempo), melhora 
substancial da iluminação pública, 
limpeza pública eficiente e sistemá-
tica, padronização das calçadas, etc, 
etc.

3 - Não acredito, o IPTU como su-
gerido poderia sim contribuir para 
incentivo aos proprietários na rea-
lização das medidas apontadas no 
item dois, para a instalação de no-
vos e atraentes pontos comercias.

Luiz Marques
diretor da santa casa e ex-prefeito de fortaleza
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Freitas Cordeiro
 Presidente da FCDL

1- O nosso “Centro”, de fato, é muito 
dinâmico, vivo, em constante ebulição, 
um verdadeiro caldeirão que acolhe a 
mais variada gama de atividades. O que 
de fato ele necessita é de requalificação. 
Requalificação que contemple projetos 
de saneamento básico a partir de uma 
rede de água e esgotos, iluminação, pa-
vimentação e que assegure a disponibi-
lidade dos serviços básicos de limpeza 
e segurança, coroando com o disciplina-
mento da ocupação dos espaços públi-
cos. O ambicioso projeto abraçado pelo 
Vereador Salmito Filho enfrenta todos 
estes desafios e é digno de elogios e 
reclama o apoio incondicional de todos 
que amam nossa Fortaleza.

2- O Fortalezense somente virá a 
residir no Centro, a partir do momento 
em que as mínimas condições de habi-
tabilidade elencadas na resposta ante-
rior lhe sejam ofertadas.

3- A meu sentir, não será a simples 
redução do IPTU que se constituirá em 
fator de atração para que a população 
venha a se estabelecer no Centro. A 
própria dispensa total do imposto seria 
incapaz de operar tal transformação. 
Porque alguém deixaria de investir ou 
residir em endereços que oferecem 
maior oferta de serviços que atende às 
suas necessidades, para vir para a uma 
área degradada, que a cada dia, mais e 
mais se deteriora? O retorno incerto do 
investimento e má qualidade de vida 
são fatores relevantes nesta equação.

Victor Frota 
Pinto

Presidente do CREA-CE.

1 - A iniciativa da Câmara Municipal 
de Fortaleza, através de seu presidente 
Salmito Filho, aquece umas das ques-
tões mais importantes de nossa capi-
tal. As pessoas lúcidas, realistas desta 
cidade vem há anos lastimando o de-
plorável abandono a que foi relegado o 
centro histórico e original de Fortaleza, 
em que as principais praças (José de 
Alencar, do Ferreira, General Tibúrcio) a 
exceção por enquanto do Passeio Públi-
co, estão transformadas em residências 
de moradores de rua, sofrendo todas as 
consequências desta anomalia. As cal-
çadas em alguns pontos são locais em 
que ficam deitados no chão durante o 
dia, por exemplo, na esquina das ruas 
Castro e Silva com Floriano Peixoto sob 
a marquise do edifício do antigo San 
Pedro Hotel atual sede do CREA-CE. A 
recuperação do centro histórico e co-
mercial, como acontece em todas as 
grandes cidades do mundo, traria bene-
fícios para o turismo, para a economia 
e, certamente, para a preservação da 
história. Lembro que na década passa-
da houve um movimento semelhante 
que, infelizmente, esmoreceu antes que 
se transformasse em ação concreta. Foi 
criada inclusive, a Secretaria do Centro, 
que ainda não mostrou a eficiência das 
suas realizações. Esperamos novamente 
que, agora, o poder público municipal 
se some à iniciativa privada e realize 
com sucesso esse empreendimento he-
roico pelo bem de nossa cidade.

2 - Ainda hoje, embora toda a sorte 
de dificuldades e problemas, ainda exis-

te famílias que permanecem residindo 
no centro da cidade. Considero, por-
tanto, que as sugestões para a ocupa-
ção do centro deveriam surgir de uma 
ampla e específica plenária entre os 
proprietários de imóveis, a prefeitura, 
a Câmara Municipal, os operadores de 
empresas e demais agentes econômi-
cos e burocráticos. Vejamos o que moti-
va e como acontece em outras cidades. 
E, a partir dessas ideias, caminharmos 
para a tomada das medidas e ações 
adequadas. Acho que esta discussão 
deve ser praticada com muitas vozes. 
O que o Pacto por Fortaleza, sugerido 
pelo vereador Salmito, propõe, é o am-
plo debate com a população para cap-
tar sugestões, poderia, no entanto, ser 
agora afunilado com os responsáveis 
diretos pelos imóveis e pela economia 
do centro.

3 - A redução do IPTU poderia ser 
uma das medidas, sem dúvida, soma-
das as outras a serem implementadas 
em decorrência do amplo e especifico 
debate sugerido objetivando diagnos-
ticar os problemas do centro da cidade. 
Outro grande problema é de estaciona-
mentos. Em outras capitais foram cons-
truídos estacionamentos subterrâneos 
e verticais. Aqui, o que temos visto é a 
destruição de edificações antigas, algu-
mas do século dezenove, para se fazer 
estacionamentos, o que é lastimável. 
Aliás, fica nesta oportunidade enfatiza-
do a falta de incentivo para a ocupação 
dos imóveis do centro da cidade. Neste 
contexto, o CREA-CE deu um exemplo 
de apoio a requalificação e revitalização 
do centro de Fortaleza através de uma 
ação concreta com a compra do edifício 
desativado do antigo San Pedro Hotel, 
que marcou época em acontecimentos 
sociais no “San Pedro Roof” e hospedan-
do importantes personalidades da vida 
social, econômica, esportiva e política 
brasileira. Foi totalmente remodelado 
conservando as suas características ex-
ternas originais de fachadas, contribuin-
do para a retomada de ocupação da 
área central e por consequência para a 
preservação da cultura e da história da 
cidade, sem nenhum incentivo até hoje 
recebido por parte do poder público 
municipal.

A Revitalização do Centro da Cidade
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1- revitalizar o centro e uma atitude 
importante e vem sendo realizado em 
muitas cidades onde o centro perdeu 
sua hegemonia econômica e política, 
mais acho que o estudo deveria con-
templar um máster plan, estudos da 
nova vocação e recursos disponíveis, 
sobretudo humanos, para definir esta  
nova ordem territorial e econômica 
atrelado a uma dinamização do espaço 
urbano, a proteção e regulação ambien-
tal especifica, a um  plano diretor de 
logística transportes e mobilidade urba-
na, a plano diretor de uso e ocupação do 
solo, um arranjo de uma ocupação eco-
nômica e imobiliária, definindo as anco-
ras de empreendimentos econômicos, 
culturais e de entretenimento que são 
riquezas naturais da nossa cidade.

2- acho que o processo de revitali-
zação se acompanhado de um máster 
plan que contemple o descrito aci-
ma criaria uma nova ordem urbana, e 
uma nova vocação econômica  para o 
centro, o que induziria uma migração 
natural para o centro em função desta 
nova fronteira que se criaria no centro 
da cidade.

3- acho que o projeto tem que 
contemplar um forte programa de 
incentivos não só de impostos muni-
cipais (ISS E IPTU), mais de capital fí-
sico (infraestrutura), capital humano 
(gente qualificada), revitalização de 
equipamentos urbanos e uma com-
pleta renovação urbanística e viária. 
Parcerias e cluster com prestadores 

Maia Jr. 
Diretor da RM Infraestrutura 
Ex-Vice-Governador do Ceará

de serviços, por exemplo, escritórios 
de advocacia e engenharia ou outras 
atividades econômicas para criarmos 
referência regional neste campo eco-
nômico. Política forte para incentivar 
a criação de uma economia criativa 
focada nos valores e na cultura local. 
Enfim o máster plan tem que contem-
plar um forte programa de incentivos 
para o perímetro central, de forma a 
criarmos um ambiente atrativo.

LUIZ GASTÃO 
Presidente Do Sistema Fecomércio/SESC/IPDC

1- É importante requalificar a cidade 
como um todo, e mais importante do 
que isso é fazer a união de todos os seg-
mentos, de todos os setores: trabalhado-
res, empresários e governo, em prol de 
uma Fortaleza melhor. O Centro é um es-
paço emblemático, porque é para onde 
tudo converge e oferece mais acesso 
para toda a população. Então, fazer com 
que a Câmara Municipal, por exemplo, 
vá para o Centro da Cidade é uma exce-
lente iniciativa.  Fazer essa reorganização, 
orientando melhor os camelôs, tirando 
as barracas excedentes, levando as fei-
ras para outro lugar e principalmente 
respeitando o comércio formal. Não te-
nho dúvidas de que toda população de 
Fortaleza irá se beneficiar. Porque hoje, 
embora o Centro ainda tenha um gran-
de fluxo de pessoas, existe uma grande 
parte da população que se sente resis-
tente em ir ao Centro. Por isso, reformu-
lar equipamentos, como o caso do Cine 
São Luiz, trazer a Câmara Municipal e 
reordenar esses espaços, não há dúvidas 
de que o Centro vai voltar a ser um local 
agradável para visitar e fazer compras.

2- Acredito que o princípio seja ofe-
recer opções para que as pessoas pos-
sam realizar seus percursos e resolver 
as coisas andando. Por exemplo, descer 
de casa, ir à padaria, etc. Diminuir a dis-
tância dos deslocamentos.  Se a pessoa 
puder trabalhar, tiver um colégio pró-
ximo é muito melhor. Então, o ideal é 
zonear a cidade onde o cidadão possa 
ter moradia e serviços em um só espa-
ço. Oferecer serviços numa faixa, num 
raio de 3 km, por exemplo, onde seja 
possível ter acesso a cinemas, restau-
rantes, escolas, etc. Então, quer dizer, 
quanto mais densidade de serviços e 
ocupação dentro de um espaço, maior 
a facilidade de fazer esses percursos e 
de morar nessas regiões.

3- Sem Resposta.

1- Acho muito salutar. Em muitas 
Capitais o centro histórico é um local de 
grande potencial turístico que quando 
bem aproveitado se apresenta como fa-
tor de geração de renda e de emprego. 
Mas não só isso. A revitalização do cen-
tro paralela à reocupação residencial 
também traz grandes benefícios para a 
população e para o comércio.

2- Que sejam criadas linhas de finan-
ciamento na CEF, tanto para compra 
como para reforma.

3- Poderia. Embora os imóveis do 
centro estejam na propriedade de pou-
cos proprietários.

Antônio 
Cambraia 

Ex-Prefeito de Fortaleza.

A Revitalização do Centro da Cidade
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Severino 
Ramalho Neto 

 Presidente da CDL.

1- A iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Fortaleza liderada por seu 
presidente Vereador Salmito Filho 
constitui-se na mais ampla e impor-
tante ação institucional voltada para 
o equacionamento e solução per-
manente dos numerosos problemas 
que afetam o centro de nossa capital. 
Devemos, entretanto, enfatizar que o 
termo revitalização do centro é inade-
quado, visto que o centro de Fortale-
za não sofre de falta de vitalidade. Ao 
contrário, o Centro sempre foi e conti-
nua sendo o mais importante espaço 
vital de atração de pessoas do estado 
do Ceará e de outras localidades em 
busca de atrações turísticas, referên-
cias históricas e, principalmente, aqui-
sição de inúmeros produtos e servi-
ços. Diversas estatísticas confirmam 
tal assertiva e ratificam o estágio de 
plena vitalidade do centro: Dados da 
SDE/PMF atestam que o Centro pos-
sui 28.538 moradores, representando 
1,2% de toda a população de Forta-
leza (Censo do IBGE 2010).  350 mil 
pessoas diariamente circulam, fazem 
compras ou turismo no Centro. Aos sá-
bados este número sobe para 420 mil 
frequentadores. Nas grandes datas, 
esse público salta para 500/600 mil 
pessoas/dia. O centro tem 7.800 em-
presas formais de comércio e serviços 
(SDE 2014) e 78 indústrias (FIEC 2013). 
A diversidade de lojas comercializan-
do uma infinidade de produtos opor-
tuniza aos consumidores fazer amplas 
pesquisas de preços e produtos. O 

Centro tem de tudo e é barato. Núme-
ros do SINE-IDT (2007) informam que 
quase 69 mil pessoas ocupam empre-
gos formais, representando 17,64% 
de todo o contingente da capital, tor-
nando o Centro o maior polo comer-
cial do Estado. Do ponto de vista da 
contribuição para a arrecadação do 
Estado, o Centro recolheu, em 2013, 
mais de 237 milhões de reais em ICM 
(dados da SEFAZ), representando a 3ª 
maior arrecadação do tributo em todo 
o Ceará. O centro conta com 30 praças 
e 28 equipamentos culturais em uma 
extensão territorial de 5,45 km2. No 
entorno da Praça dos Leões localiza-
-se a maior concentração de prédios e 
monumentos históricos da cidade tais 
como a Igreja do Rosário, a Biblioteca 
Pública Menezes Pimentel, o Museu 
do Ceará, e as estátuas do General Ti-
búrcio e da escritora Raquel de Quei-
roz. A área de influência da cidade de 
Fortaleza na qual o Centro tem expres-
siva participação é a 2ª maior do País: 
786 municípios que dependem dela, 
direta ou indiretamente. São muni-
cípios do próprio CE, além do PI, MA, 
RN e PE. Essa área de influência repre-
senta uma população de 20 milhões e 
meio de habitantes, de acordo com o 
Anuário de Fortaleza do ano de 2012. 
Considerando apenas o comércio in-
formal da Rua José Avelino, estimativa 
da ASCEFORT aponta um faturamento 
entre R$ 600 milhões a R$ 1,0 bilhão/
mês (350 ônibus/feira X 2 feiras/sema-
na X 4 semanas por mês X 35 pessoas/
ônibus X R$ 10.000,00 por pessoa = 
R$ 980.000.000,00/mês). Esta notável 
vocação comercial do bairro e sua 
participação no bem-estar coletivo 
dos fortalezenses poderiam ser mais 
expressivas caso fossem superados 
alguns problemas estruturais. Dentre 
estes, citam-se como relevantes o co-
mércio ambulante desordenado que 
gera precária mobilidade urbana, a 
carência de segurança, a ocupação 
por moradores de rua, a descaracteri-
zação de fachadas de prédios de valor 
arquitetônico, a má conservação de 
calçadas, ruas, praças e jardins e o es-
vaziamento populacional à noite.

2- Até meados da década 1940/1950 
o Centro e seus bairros periféricos (Ben-
fica, Fátima e Jacarecanga) eram os 
locais residenciais de preferência da 
população da capital, inclusive das pes-
soas mais ricas. Após a segunda guer-
ra, enquanto a cidade se expandiu, a 
população mais abastada residente no 
Centro migrou para os novos bairros da 
Aldeota e Meireles em busca de mais 
espaço para suas moradias e acesso à 
orla marítima. Como consequência as 
antigas residências do bairro foram se 
convertendo em pontos de comércio 
e serviços, movimento ainda hoje per-
cebido. Além do comércio varejista em 
expansão no núcleo do Centro, conso-
lidou-se também, a partir dos idos de 
1940, um polo de comercio atacadis-
ta nos arredores do antigo Mercado 
Central, aproveitando a circulação de 
mercadorias entre a principal entrada 
rodoviária de Fortaleza (pela Rua Sena 
Madureira) e o antigo porto (pela Av. 
Alberto Nepomuceno). A Rua Governa-
dor Sampaio transformou-se no centro 
desse movimento de mercadorias e 
irradiou essa atividade pelas diversas 
ruas adjacentes, situação que perdura 
até hoje. O dinamismo econômico do 
Centro àquela época era complemen-
tado pelo movimento gerado pelas se-
des dos poderes executivo municipal e 
estadual, do legislativo estadual e mu-
nicipal, e do judiciário estadual, além 
de um grande número de unidades 
de repartições públicas federais. Todos 
estes símbolos de poder, difusores de 
atividade econômica local. No final da 
década de 1970 e no início dos anos 
1980, ainda se ensaiou no Centro um 
processo de verticalização de edifícios 
e escritórios, que foi abortado e deslo-
cado de forma acelerada para o Bairro 
da aldeota a partir dos anos 1990. Nesta 
época, enquanto o setor público tam-
bém se transferia para outros bairros, 
a população do Centro definhou e o 
bairro se transformou em um amplo es-
paço vazio à noite após o encerramento 
das atividades e do fluxo de pessoas em 
decorrência da expressiva atividade co-
mercial da área. Configurado este cená-
rio de fundo, a atual situação do Centro 

A Revitalização do Centro da Cidade



66 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

é caracterizada por uma situação dico-
tômica no tocante ao fluxo de pessoas. 
Durante o dia, no horário comercial, o 
bairro se enche de vida e movimento, 
com centenas de milhares de pessoas 
ocupando plenamente todas as vias e 
pontos comerciais. À noite, após o en-
cerramento do expediente comercial, 
a situação se inverte. O Centro torna-
-se um amplo espaço vazio e insegu-
ro que poucas pessoas se arriscam a 
frequentar. Considerando a dinâmica 
econômica e social da Cidade de Forta-
leza, dificilmente o Centro voltará a ser 
o local residencial de maior preferência 
da população. Entretanto, dependendo 
da qualidade das medidas saneadoras 
e de estímulo que vierem a ser imple-
mentado pelos poderes públicos e pela 
iniciativa privada, o Centro poderá, ain-
da, representar uma importante opção 
de local de moradia. Dentre essas medi-
das saneadoras e de estímulo, citam-se 
como relevantes: - Reforma dos calça-
dões das principais ruas do centro, com 
a retirada de quiosques informais e de 
pontos de depósito noturno de mer-
cadorias por parte de vendedores am-
bulantes, de modo a facilitar o fluxo de 
pessoas e permitir visibilidade ampla 
em todas as vias. - Reforma da Cidade 
da Criança, com implantação de parque 
temático com funcionamento noturno 
visando estimular a vinda de famílias 
para o Centro à noite. - Implantação 
de corredores turísticos devidamente 
sinalizados e com ciclovias nas prin-
cipais vias de visitação da cidade, tais 
como Rua Dr, João Moreira (forte até 
Estação João Felipe), Rua Adolfo Cami-
nha (Sefaz até Marina Park), Av. Alberto 
Nepomuceno, com deslocamento do 
comércio ambulante em excesso para 
local adequado. - Priorizar o funciona-
mento de órgãos públicos municipais 
no Centro (Gabinete da PMF, Câmara 
Municipal, Secretarias). Aperfeiçoar a 
limpeza urbana do Centro com coleta 
seletiva e implantação de planos de ge-
renciamento de resíduos sólidos pelas 
empresas localizadas no bairro. - Aper-
feiçoamento da segurança 24 horas 
por meio da integração das atuações 
da Guarda Municipal, PMC e vigilância 
privada das lojas, bem como pela im-

plantação de câmeras para monitora-
mento eletrônico das ruas do Centro. 
- Solucionar a questão dos moradores 
de rua no Centro por meio de trans-
ferência para abrigos adequados no 
próprio bairro. - Recuperação e visuali-
zação de fachadas originais de prédios 
e casas antigas de valor arquitetônico 
com estimulo fiscal municipal. - Cria-
ção de mecanismos legais de estímulo 
ao uso residencial do bairro, como, por 
exemplo, redução do IPTU para prédios 
e casas destinadas a este fim.

3- Sim, desde que esta ação de es-
timulo seja complementada por outros 
projetos de requalificação, conforme 
especificados na resposta anterior. 
Segundo dados de órgãos da própria 
Prefeitura Municipal, o principal uso 
de imóveis comerciais desativados no 
Centro é a implantação de estaciona-
mentos, cuja finalidade é abrigar ape-
nas durante o dia o expressivo con-
tingente de veículos que circulam na 
área. De fato, levantamento recente 
indica que existem no Centro mais de 
250 estacionamentos, a maior parte 
funcionando de forma irregular. Outra 
expressiva parte de antigos imóveis 
comerciais é destinada a moradias 
precárias ocupadas por coletores de 
papel e outros trabalhadores informais 
que exercem seu trabalho diurno e no-
turno em condições sub-humanas e 
que usam tais imóveis como ponto de 
morada. A consequência é a existência 
de mais de 30 cortiços no Centro da 
cidade. Por outro lado, existem ainda 
muitos prédios totalmente inabitados, 
quer por comércios ou por uso resi-
dencial. Desta forma, o poder público 
municipal precisa enfrentar o desafio 
de estimular empresas construtoras e 
imobiliárias no sentido de adquirir e re-
formar prédios dos mais diversos tipos 
visando adaptá-los para uso residen-
cial, tanto unifamiliar como multifami-
liar. Neste contexto, a eliminação ou a 
expressiva redução do IPTU para resi-
dências que vierem a ser ofertadas na 
região poderia servir de instrumento 
de apoio ao esforço de ampliar a utili-
zação residencial do bairro.

Só tenho a aplaudir a oportuna 
decisão do Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador Salmito Filho, no 
sentido de aprofundar estudos e dis-
cussões sobre tão importante traba-
lho. Cada caso de revitalização de área 
urbana tem naturalmente suas carac-
terísticas próprias. Quando Prefeito 
de Fortaleza visitei dois trabalhos de 
renovação urbana, um em París, em 
1971, numa área degradada, que após 
anos de estudos e pesquisas passou 
por um processo de revitalização que 
a transformou em novo centro dinâ-
mico de atividades habitacionais e 
empresariais, hoje ponto de visita sig-
nificativo da cidade, o moderno bair-
ro La Défense, outro, em Hamburgo, 
na Alemanha, em 1972, onde a ideia 
prevalecente, à época, era levar em-
preendimentos habitacionais para o 
centro da cidade. Quanto a este últi-
mo não tive oportunidade de acom-
panhar a evolução do projeto, se foi 
efetivamente implantado, e o que 
é possível, se houve ideias comple-
mentares no decorrer da continuida-
de da discussão da matéria. O que se 
pode afirmar com segurança é que, 
no caso de Fortaleza, por se tratar de 
intervenção urbana de elevada com-
plexidade, requer muitos estudos, 
pesquisas e discussões com a socie-
dade, dando-se tempo para que haja 
o amadurecimento das ideias preva-
lecentes, de modo a minimizar o risco 
de insucesso, o que seria desastroso 
para a cidade.

Vicente Fialho 
 Ex-Prefeito de Fortaleza e de São Luiz

A Revitalização do Centro da Cidade
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1- Acho válida, legitima e neces-
sária. No entanto temos que  evoluir 
urgentemente do Projeto à ação e re-
alização.

2- Alterar os índices de taxa de ocu-
pação para  projetos residenciais.

3- Com certeza, no entanto é preci-
so ser claro, esta medida isoladamente, 
não vira o jogo.

1- Vejo com muitos bons olhos o 
projeto de Revitalização do Centro de 
Fortaleza. É naquela área de Fortaleza 
que a produção e a venda de confec-
ção vêm se ampliando e consolidan-
do. Também é lá que se concentra um 
número significativo de trabalhadores 
informais buscando garantir a sua so-
brevivência. E, para a economia urbana 
da cidade, o significado maior da área 
pode ser medido pelo informativo da 
Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará, datado de 2013, que já apontava 
ali a existência de 78 indústrias de con-
fecções, atraindo a presença de com-
pradores provenientes tanto da Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF) como 
também de municípios interioranos e 
de outros estados da região, principal-
mente sacoleiras, originários das regi-
ões Norte (Belém, Manaus); Nordeste 
(Teresina, São Luís, Natal, João Pessoa, 
Maceió, Recife, Salvador); Centro-Oeste 
(Brasília) e Sudeste (São Paulo); além de 
compradores de outros países, como 
Cabo Verde e Guiana Francesa. Vale 
destacar, por fim, que hoje o Centro de 
Fortaleza abriga grandes empreende-
dores, magazines, bancos e pequenos 
e micro empresários, gerando 69 mil 
empregos formais e se constituindo no 
3° polo de arrecadação de impostos do 
Ceará. Uma área como essa não pode, 
pois, ser menosprezada. O caminho é 
esse mesmo que o projeto, de autoria 
do Presidente da Câmara Municipal de 
Fortaleza, vereador Salmito Filho, pla-
neja: dispensar um olhar diferenciado 
para esse polo rico de oportunidades, 
geração de renda e movimentação da 
economia, desenvolvendo ações e in-

Honório Pinheiro
Presidente da CNDL 

 Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

tervenções efetivas que contemplem 
sua conservação e disciplinem a convi-
vência dos que utilizam a área.

2- As medidas já estão cataloga-
das e revisadas na gestão do Prefeito 
Roberto Claudio e contempladas na 
proposta do Vereador Salmito Filho, 
precisamos viabilizar alguns pontos 
que também dependem do governo 
Federal e divulgar para que a socieda-
de possa aderir.

3- As alternativas são várias, incenti-
vos de impostos é apenas uma delas.

O centro de Fortaleza, a exemplo 
de muitas cidades brasileiras, sofreu 
durante décadas, processo de esva-
ziamento. De um lado, em função da 
atração de investimentos e de consu-
mo de setores com maior poder aqui-
sitivo, que se deslocaram para outros 
bairros, como Aldeota e Meireles, do 
outro lado, influenciado por decisões 
oficiais, que retiraram do centro, o 
Palácio do Governo, Assembleia Le-
gislativa, Câmara Municipal, Fórum e 
Centro Administrativo do Estado. Com 
estas perdas, investimentos públicos 
foram direcionados para outras áreas, 
e os investimentos privados também 
diminuíram. Esse processo de esvazia-
mento trouxe um grande prejuízo para 
nossa cidade. A área central conta com 
infraestrutura importante, resultado 
de investimentos realizados ao longo 
do tempo, e que agora estão subutili-
zados. Para população que necessita 
de serviços oficiais, a área central é a 
mais democrática, de mais fácil acesso, 

Cesar Cals Neto 
Ex-Prefeito de Fortaleza

pois conta com melhor oferta de trans-
porte coletivo. O centro de Fortaleza 
possui também importância histórica 
e cultural, pois concentra grande parte 
do patrimônio histórico, artístico e ar-
quitetônico, que está sofrendo degra-
dação em função de seu esvaziamento.

A revitalização do centro de Forta-
leza necessita de ações firmes que pro-
movam:

- Valorização do patrimônio exis-
tente: histórico, artístico, arquitetônico 
e turístico;

- Adequação e humanização de 
praças, calçadas, calçadões, ruas, ave-
nidas e outras áreas de uso comum;

- Incentivo à instalação de habita-
ções. O IPTU pode ser uma ferramenta 
importante neste aspecto. Podem ser 
realizadas também operações consor-
ciadas entre o poder público e iniciati-
va privada;

- Forte valorização dos aspectos 
ambientais;

- Incentivo às atividades de lazer;
O envolvimento da população na 

discussão deste projeto é essencial para 
seu aperfeiçoamento e sucesso.

Pio Rodrigues 
 Ex-Presidente e atual Vice-Presidente da CDL

A Revitalização do Centro da Cidade
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As Escolas Municipais da zona rural 
receberam as Equipes de Saúde da Fa-
mília para trabalhar a educação sexual 
e gravidez na adolescência. A Semana do 
Bebê também promoveu palestra sobre: 
Primeiros Socorros e Cuidados na Infância 
para as mães de alunos do ensino infantil 
do município, além da divulgação dos servi-
ços oferecidos pelo Hospital Municipal Mãe 
Bela, oferecendo à população aferição de 
pressão arterial, mediação de glicemia, 
pesagem, vacinação e panfletagem.

A Secretaria de Esporte realizou o 
Torneio de Futsal Sub 08, da Semana do Bebê, levou ao Ginásio “O Lacer-
dinha” uma verdadeira multidão para prestigiar nossos pequenos gran-
des talentos do futsal. Na disputa entre as escolas municipais a Escola 
Maria Lúcia Belém Leite levou a melhor!

Também fez parte da programação a Campanha Todos Unidos Contra 
a Dengue, dia D de Combate a Dengue, Realizada pela Secretaria de Saúde 
em parceira com as escolas municipais. Caminhada pelas ruas da Cidade, 
coleta de lixo e divulgação através de panfletagem e carro de som. 

 A II Semana do Bebê de Milagres é marcada pela missa pela Pri-
meira Infância, com a presença de centenas de crianças. O Momento de 

Prefeitura de Milagres   Com um olhar de futuro

Sempre sensível a priorizar ações de aprimoramento das 
condições de ensino no município, o Governo Municipal 

de Milagres se destaca mais uma vez nos projetos e obras 
na área da educação. Em Milagres quase todas as escolas já 
foram reformadas e ampliadas pelo governo municipal, além 
da construção de duas escolas modelo uma na Vila Café da 
Linha, outra no Sítio Taboquinha, e a Creche Proinfância que 

Governo Municipal de Milagres é destaque nos projetos voltados para educação

se encontra em fase fibal de acabamentos para inauguração.
O objetivo é entregar todas as unidades em perfeitas 

condições para melhoria no rendimento escolar em sala de 
aula, além de melhorar toda estrutura física das escolas. O 
Governo Municipal de Milagres avança na implementação de 
projetos voltados à promoção da educação em tempo integral, 
bem como a criação de mecanismos que possibilitem tanto na 

sede como na zona rural o acesso dos alunos as melhores 
condições de ensino, às aulas de teatro, circuito literário 
dentre outras ações.

Projetos como o Projovem Campo e o Mais Educação, ajudam o 
Governo Municipal de Milagres a alavancar os indicadores de avalia-
ção da educação básica do município, levando Milagres ao patamar 
verde escuro em proficiência no SPAECE-ALFA.

Apresentação de Teatro Projeto Horta Creche ProInfância Escola Vila Café da Linha Escola Taboquinha 

Prefeito Hellosman Sampaio entrega duas novas Estratégias 
de Saúde da Família (ESF) uma no Sítio Olho D’água dos Ca-

valos e outra na Rua Padre Cicero, na sede do Município. As ESF’s 
recém-inauguradas oferecerão serviços como atendimento mé-
dico, saúde bucal, saúde da mulher, saúde da gestante, saúde da 
criança e acolhimento, contribuindo para a melhoria nos serviços 
primários de saúde, assim como a qualidade de vida dos morado-
res das referidas comunidades.

Governo Municipal entrega fardamento aos Agentes Co-
munitários de Saúde

O Prefeito Municipal, Dr. Hellosman Sampaio, realizara en-
contro para entrega do novo fardamento dos Agentes Comunitá-
rios de Saúdes- ACS do município de Milagres.

Durante o evento, O Prefeito Municipal, Dr. Hellosman, frisou 
a importância do valoroso trabalho do ACS nas regiões e que os 

Governo Municipal de Milagres inaugura duas novas unidades básicas de saúde 
e avança no fortalecimento dos serviços de atenção básica.

novos fardamentos irão identificar melhor os nossos agentes e 
adequá-los à qualidade do serviço prestado.

O Público que acompanhou o evento aplaudiu a iniciativa, e 
vários profissionais se pronunciaram no sentido de confirmarem o 
compromisso em realizar um serviço cada vez melhor de forma a 

O Governo Municipal de Milagres e a Articulação do Selo UNICEF re-
alizaram a II Semana do Bebê de Milagres- Ceará, entre os dias 24 

e 30 de maio de 2015. Com uma programação inteiramente voltada 
para a primeira infância e família, foram desenvolvidas diversas ações 
intersetoriais que sinalizaram no sentido de colocar dos direitos das 
crianças e adolescentes como pauta proprietária nas políticas públi-
cas municipais, em especial as crianças com idade de 0 a 3 anos.

 Com uma grande adesão popular, o Governo Municipal de Mila-
gres realizou o Dia da Ação Social oferecendo serviços como a emissão 
de cartão do SUS, teste do pezinho, aplicação de flúor, medição de 
glicemia, aferição de pressão arterial, emissão de carteiras de iden-
tidade, registro civil, e dia de beleza para mães e crianças. As Escolas 
Municipais realizaram dentro da programação da Semana do Bebê 
2015, o Dia “D” nas Escolas com Circuito Literário, recreação, dança, 
teatro, cinema, histórias e brincadeiras.

Também dentro da programação da Semana do Bebê 2015, o Go-
verno Municipal de Milagres realizou em parceria com a Agência do 
INSS palestra sobre Salário Maternidade! Levando informação e tiran-
do dúvidas das mamães milagrenses. Assim como a palestra sobre o 
tema: Educação sexual e gravidez na adolescência, com adolescentes 
alunos da rede municipal de ensino. Os CRAS’s receberam a visita de 
fisioterapeutas, na Semana do Bebê, dando às mães dicas de massa-
gens e cuidados com os bebês!

Governo Municipal de Milagres realiza a II 
Semana do Bebê com grande adesão popular e 
segue firme na disputa pelo Selo UNICEF

contribuir ainda mais para o engrandecimento da administração 
municipal.

A Secretaria de Saúde e o Governo Municipal, com esta ação 
reforçam o compromisso de melhoria do serviço prestado à nossa 
população.

fé é mais uma iniciativa do Governo Municipal que enaltece os eventos 
dedicados às crianças do município.

 Em sua culminância, a Semana do Bebê foi encerrada com a 
Caminhada Todos Juntos pela Primeira Infância com a participação 
de todos os setores da Administração Pública e sociedade civil orga-
nizada. Todas as escolas municipais participaram, a caminhada saiu 
do Pátio da Prefeitura em direção ao Parque de Eventos onde culmi-
nou com a entrega das premiações da miss e do mister bebê e dos 
campeões do Torneio de Futsal Sub 08 com brinquedos à disposição 
da garotada.
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Prefeitura de Milagres   Com um olhar de futuro

O Governo Municipal de Milagres por meio da Secretaria da Assis-
tência Social e Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento 

realizou nesta sexta-feira (24) a solenidade de entrega das 50 unidades 
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida 2, localizado no Bair-
ro Francisca do Socorro à Rua Valadares, contemplando 50 famílias 
com a realização do sonho da casa própria e mais qualidade de vida.

As casas do Projeto Minha Casa Minha Vida, foi fruto da parceria 
do Governo Federal, Estadual e Municipal. Vale ressaltar que o município 
de Milagres realizou um grande investimento em infraestrutura (além 
do previsto), com o intuito de garantir os serviços básicos essenciais 
como água e energia elétrica para os beneficiários do projeto.

Durante a solenidade, o Prefeito Hellosman Sampaio de Lacerda, falou sobre a alegria em contribuir para o atendimento à demanda 
habitacional do município e ressaltou que suas ações em fazer o bem em prol do povo de Milagres não são em período eleitoral e sim 
durante todos os dias. 

Dr. Hellosman ressaltou que foi fundamental a ajuda do Senador Eunício Oliveira para a concretização deste sonho que hoje se torna realidade.
Em seu pronunciamento Dr. Hellosman anunciou também que a partir de setembro de 2015, está de volta o Programa Caminhos de 

Solidariedade e finalizou suas palavras reafirmando seu compromisso com o povo de Milagres e que está de braços abertos para receber 
todos àqueles que desejam se unir a seu grupo de amigos para juntos construir uma cidade cada vez melhor.

Governo de Milagres realiza entrega das 50 unidades 
habitacionais à familias carentes do município

Mesmo diante do cenário desanimador e das imensas dificuldades 
pelas quais passam os municípios de todo o Brasil, o que vem 

chamado atenção na região do Cariri é o desempenho com que o Go-
verno Municipal de Milagres tem conduzido projetos e obras estrutu-
rantes transformando a cidade em um verdadeiro canteiro de obras.

Pela sétima vez e no terceiro ano consecutivo, o Prefeito de 
Milagres Hellosman Sampaio de Lacerda, edita sua história 

de dedicação e trabalho ao lado do povo milagrense tendo o 
seu nome entre os trinta melhores prefeitos do Ceará neste 
ano de 2015. Em seu quinto mandato, o médico e maior expres-
são política do Município de Milagres ratifica sua liderança e é 
reconhecido pelos relevantes serviços prestados à população 
milagrense. A premiação reflete o reconhecimento a nível es-
tadual dos esforços empreendidos todos os dias por sua admi-
nistração na busca pela melhoria de vida de toda população, em 
especial, àqueles mais carentes, oferecendo-lhes assistência 
em saúde, uma das melhores do estado, sendo também des-
taque na área da educação, serviço social, dentre outras ati-
vidades, além de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido 
no município da área de infraestrutura. Parabéns Hellosman, 
o povo milagrense se sente orgulhoso por saber que em cada 
ação desenvolvida por sua administração, repousa a verdadei-
ra essência, de uma extraordinária visão de futuro! 

Investir em pavimentação e melhorar a qualidade de vida dos 
moradores. Essa é uma das prioridades da administração do 

Prefeito Hellosman Sampaio de Lacerda. Dezenas de ruas do 
município estão recebendo obras de pavimentação em para-
lelepípedo. Assim sendo a Prefeitura de Milagres, através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, está 
realizando um antigo sonho dos moradores da zona periférica 
da cidade.

A obra está orçada em R$ 1.084.176,40 (um milhão oitenta 
e quatro mil cento e setenta e seis reais e quarenta centavos), 
o investimento visa proporcionar mais qualidade de vida à po-
pulação local, além de facilitar a locomoção das pessoas, no 
tráfego de veículos, mas principalmente por evitar problemas 
de saúde causados pela poeira, por exemplo.

As localidades que receberão a pavimentação em paralele-
pípedo são as seguintes: Rua Julio Sampaio, Rua Nezinho Costa, 
Travessa João Fechine I, Rua Francisco Pio Tavares, Rua Ma-
noel Rodrigues de Lima, Travessa Padre Cicero, Rua Geovane 
Feitosa, Rua Cícero Clementino Diniz, Travessa 15 de Agosto, 
Rua Abnadab Leite Furtado, Rua Zeca Nicomedes, Rua Auditor 
Raimundo Leite de Figueiredo I, Rua Auditor Raimundo Leite de 
Figueiredo II, Travessa José de Alencar, Rua José Fernandes de 
Lima, Rua Raimundo Tavares da Cruz, Rua Sérgio Coelho, Rua 
Margarida Barbosa e uma rua sem denominação oficial locali-
zada no Bairro Francisca do Socorro.

O Governo de Milagres reconhece a importância da obra 
para a comunidade e o compromisso da administração munici-
pal com o bem-estar da população milagrense. Na verdade, um 
município forte se faz por meio do trabalho, garantindo assim a 
infraestrutura necessária para a manutenção da qualidade de 
vida dos munícipes.

Milagres dá um grande salto 
rumo ao desenvolvimento!

Confira as ações do Governo 
Municipal de Milagres

Construção de Unidades Básicas de Saúde nas seguintes localidades: 
Sítio Carnaúba, Sítio Santa Catarina, Sítio Feijão, Bairro Eucaliptos. 

Pavimentação em Paralelepípedo em seis ruas do Conjunto Adalgisa 
Lins. Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas do Distrito do 
Rosário. Construção de uma escola modelo na Vila Café da Linha. Cons-
trução de uma escola modelo no Sítio Taboquinha. Construção de uma 
Avenida entre a Avenida Pedro Leite da Cunha e a Rua José de Alencar. 
Construção de uma Praça de Convivência – Espaço Turístico de Lazer 
na Rua Sete de Setembro. Construção de uma Quadra Coberta no Sítio 
Caiçara e Reforma do Ginásio Poliesportivo Lacerdinha.    

Também no decorrer do ano de 2015, muitas comunidades fo-
ram beneficiadas com a recuperação e melhoramento das estradas 
vicinais. Citamos algumas: Sítio Feijão, Sítio Ramos dos Rochas, a es-
trada que liga o Distrito do Rosário a Sítio Valdevino, Sítio Olho d’água 
cumprido entre outras. Ainda esse ano de 2015 o Governo Municipal 
realizou com êxito a VI Edição do Campeonato Milagrense de Futsal e a 
Segunda Semana do Bebê com destaque especial para a saúde, no qual 
o município de Milagres foi certificado com 17 Equipes de Atenção Bá-
sica, 5 Equipes de Saúde da Família e 1 NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família), com resultados muito acima da média, segundo avaliação 
do Ministério da Saúde.

Esse é o trabalho do Governo de Milagres, respeitando os muníci-
pes, valorizando a juventude, acreditando no potencial de nossa gente 
e o mais importante, a administração tem o reconhecimento do povo.

É por essas e outras realizações que o reconhecimento do Ceará 
se repete! A PPE – Publicidade, Promoções e Eventos, dos empresários 
Roberto Cavalcante Farias e Leonardo Farias, publicou recentemente 
a lista dos 30 Melhores Prefeitos do Ceará 2014 – 2015. Dentre os 
agraciados mais uma vez encontra-se o nome do Prefeito de Milagres 
Dr. Hellosman Sampaio de Lacerda.

O Reconhecimento é o resultado da dedicação e do esforço de tra-
balhar em prol de nossa terra, onde as ações do Governo de Milagres se 
constituem em uma fonte de fascínio e admiração do milagrense.

Quadra Sítio Carnaúba

UBS - Avenida Sandoval Lins

UBS - Sede

Ginásio O Lacerdinha

Avenida nova

Creche Pro Infância

UBS - Santa Catarina

USB - Sítio Feijão

Quadra Sítio Caiçara

Recuperação de estradas vicinais

Governo Municipal de 
Milagres realiza obra de 

pavimentação em diversas 
ruas da sede do Município

Orgulho Milagrense!  
Prefeito de Milagres 

Hellosman Sampaio de 
Lacerda, está pela 7ª vez 
entre os trinta Melhores 

Prefeitos oo Ceará

 2015
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USE O QR-CODE E 

DESCRUBRA AS NOSSAS 

SOLUÇÕES PARA A SUA EMPRESA

O QUE TROUXE SUA EMPRESA ATÉ AQUI, 

SERÁ SUFICIENTE PARA LEVÁ-LA MAIS LONGE?

DESENVOLVA SUA EMPRESA E ALCANCE 

um outro patamar de resultados.
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SEU SUPLEMENTO COM
GARANTIA DE ORIGEM

Fortaleza:  

Natal:  

Parece real, tem cheiro igual,
é ilegal e te faz mal  

*O acompanhamento de um nutricionista
é enssencial para o consumo de suplementos

Suplemento pirataR. Marcos Macêdo, 1211 (85)3267.5511  
Av. Washington Soares, 4000 (85)3278.4454  

Espaço América - Tirol (84)3222.7868  

Av. Abolição, 2019 (85)3248.6616
Iguatemi Expansão (85)3241.1295  

@supplements__ /supplements Entregamos em domicílio

Suplementos Nacionais/Importados Bolsas e garrafas térmicas Refeições Saudáveis Luvas e Tênis
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iii natal de luz em granja

A decoração natalina em Granja não deixa a desejar! A Casa do 
Papai Noel está toda ornamentada. Todas as praças receberam um 
toque de luz a mais. Um dos belos cartões postais do município 
está deslumbrante, a ponte metálica está toda iluminada. A 
Avenida Perimetral recebeu detalhes luminosos que deixa a todos 
bem convidativo para um belo passeio, passando em frente à casa 
do bom velhinho!

Os moradores do Distrito de Pessoa Anta na Vila de 
Santa Terezinha receberam uma grande conquista, com 
a inauguração de uma Adutora. O evento contou com 
a presença do Governador Camilo Santana. Mais de R$ 
7 milhões de reais foram investidos. O equipamento vai 
beneficiar mais de 20 mil pessoas e  vai levar cerca de 
200.000 mil litros de água por dia para toda a população 
da localidade. 

Granja é um dos únicos 
municípios cearenses a 
realizar, com recursos próprios, 
a perfuração de mais de 155 
poços profundos, que já foram 
entregues a população nas 
mais diversas localidades. 
Recentemente, a Prefeitura 
inaugurou o 157º (centésimo 
quinquagésimo sétimo) poço 
na localidade de Jacú Flexado/
Tiaia em Parazinho, garantindo 
água de qualidade para todas 
as famílias da região. 

Mais de 150 poços profundos já perfurados

Nova Adutora de Santa Terezinha é inaugurada

Prefeitura de Granja realiza premiação das 
escolas Nota 10

Granja obteve o melhor 
resultado da região na 
Premiação das Escolas Nota 
Dez, com 8 escolas entre as 
150 melhores do Ceará. A 
Prefeitura realizou a cerimônia 
de premiação entregando 
notebooks para os professores. 
Além disso, foi feito a entrega 
das medalhas e prêmios 
aos alunos medalhistas da 
OBA 2015. Já os professores 
receberam uma gratificação. 
Houve também entregas de 
troféus aos alunos com melhor 
resultado no Projeto Peteca, 
onde Granja obteve o 3º lugar 
no Estado em erradicação no 
trabalho infantil.
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São quase três décadas de 
uma vida política pautada 
na ética, transparência e 

atuação firme na fiscalização dos 
atos da Administração Pública, 
desde a nossa primeira eleição 
como vereador, em 1988. Hoje, 
há 12 anos em atividade como 
deputado estadual na Assembleia 
Legislativa, somos mais uma vez 
agraciados com o reconhecimento 
da premiação Melhores da Políti-
ca e da Administração Pública e 
Social do Ceará. Reconhecimen-
to esse que muito nos estimula a 
continuar em frente, sabendo que 
estamos no caminho certo para 
contribuir com o desenvolvimento 
do nosso estado.

Em busca de novos desafios na 
luta constante pela melhoria da 
qualidade de vida do povo cearen-
se, damos um novo passo em nos-
sa trajetória política como filiado 
e presidente municipal do Partido 
Socialista Brasileiro em Fortaleza. 
Estamos a caminho de mais uma 
candidatura à Prefeitura da cidade, 
em meio aos desafios e mudanças 
vividas em todo o país nesse mo-
mento que terão impacto direto no 
pleito de 2016.

Artigo | deputado Heitor Férrer

Campanha Eleitoral: redução no tempo 
compromete debate sobre as cidades

A começar pela vigência de uma 
nova legislação que irá nortear toda 
a campanha eleitoral, concretiza-
da na lei de nº 13.165/15, de 29 de 
setembro deste ano, que determina, 
entre outros pontos, a redução de 90 
para 45 dias no tempo total de cam-
panha e para 30 dias o período de 
veiculação da propaganda eleitoral 
em rádio e televisão. As novas regras 
encurtam significativamente as pos-
sibilidades de debate, fundamental 
para que o eleitor possa escolher de 
forma consciente e bem informada 
os seus representantes políticos. 

Ao lado de outros itens que não 
discutiremos agora, a redução do 
período de campanha eleitoral e do 
tempo de propaganda nos veículos 
de comunicação tende a favorecer 
partidos e candidaturas que dispo-
nham de mais recursos financeiros 
e já tenham visibilidade, com no-
mes bem conhecidos do eleitorado. 
As siglas menores e os nomes no-
vos no cenário político terão ainda 
menos espaço para apresentarem 
ao eleitor suas ideias e propostas, 
o que compromete o debate demo-
crático em torno das principais de-
mandas da cidade, bem como a re-
novação da representação política. 

Portanto, a nosso ver, o proces-
so eleitoral em Fortaleza e demais 
municípios no anovindouro muito 
tem a perder em termos de quali-
dade do debate público que ante-
cede a escolha nas urnas com essa 
redução no tempo de campanha, 
que termina por impossibilitar que 
esse processo se dê da forma mais 
democrática possível. 

Sem dúvidas, ganha-se na redu-
ção dos gastos com a campanha, 
ponto principal da minirreforma 
aprovada pelo Congresso. Mas 
escolher bem exige um conheci-
mento aprofundado sobre cada 
candidato: sua trajetória política, 
seus ideais, feitos e propostas para 
solucionar os problemas da cida-
de. Tudo isso demanda tempo, o 
que faltará no próximo pleito com 
a vigência das novas normas que 
irão nortear as eleições. Não é 
diante de um cenário em que essa 
discussão se dará de forma super-
ficial, que os eleitores vão ter em-
basamento suficiente para exerce-
rem com sabedoria sua cidadania 
através do voto. 

Heitor Férrer 
Deputado Estadual – PSB      

Deputado Estadual 
Heitor Férrer 
o único a ganhar 
12 vezes  a 
promoção 
Destaques da 
Política do Ceará
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O prefeito de Brejo Santo, médico Guilherme Lan-
dim, tem conduzido o município com uma ges-
tão eficiente e equilíbrio financeiro. Brejo Santo 

se destaca e é exemplo para todo o país em educação, 
saúde, infraestrutura, meio ambiente, esporte e lazer. Há 
um reconhecimento deste trabalho através das homena-
gens que lhe são feitas.

Duas delas ainda repercutem: O Prêmio Prefeito 
Nota 10, recebido na sede do jornal Folha de S. Pau-
lo como o melhor gestor municipal do país; e o título 
de um dos melhores prefeitos do Ceará pelo sétimo ano 
consecutivo, promoção da PPE: “Isto só nos dar mais 
responsabilidade e nos incentiva a procurar fazer muito 
mais pelo povo de Brejo Santo”, disse Guilherme num 
tom de agradecimento.

O Troféu Prefeito Nota 10 foi relativo ao sucesso na 
área da educação que Brejo Santo vem alcançando nos 
últimos anos. Prova maior são os números apresenta-
dos pelo último IDEB (Índice de Desenvolvimento de 
Educação Básica). Este índice, que combina taxas de 
evasão e repetência com o desempenho escolar no nível 
fundamental, tem 5,2 como média nacional, enquanto o 
município de Brejo Santo exibe 7,2, chegando a ter uma 
escola com a formidável nota de 9,2.

Além disso, 72% dos estudantes do quinto ano atingi-
ram o patamar adequado de aprendizagem matemática 
e em algumas escolas chegou a 100%. É oportuno ressal-
tar que o índice é 32%. Na última Prova Brasil, exame 
que avalia estudantes do 5° e 9° anos do ensino público 
e que compõe o IDEB, Brejo Santo apresenta o melhor 
desempenho no Brasil.

O Prêmio Prefeito Nota 10 foi instituído pelo IAB (Ins-
tituto Alfa e Beto), com apoio da Revista Veja e da Folha de 
S. Paulo, baseado nos avanços na rede municipal de ensino 
(Prova Brasil, 2013). “Repito: divido estas homenagens ao 
secretariado, ao povo de Brejo Santo e a todos que, direta 
ou indiretamente, contribuem para este sucesso”.

Melhor prefeito
O prefeito Guilherme Landim foi eleito, pelo sétimo 

ano consecutivo, um dos melhores prefeitos do Ceará, 
com destaque para este ano, quando foi o mais votado 

QUANDO SE 
FAZ JUSTIÇA

Guilherme Landim 
recebe homenagens

pelo trabalho que faz à 
frente de Brejo Santo

 Brejo Santo é exemplo para o 
Brasil em educação,

saúde, infraestrutura, meio 
ambiente, esporte e lazer

Vereador Arnou Pinheiro, vice-prefeito Edmar Júnior, vereador 
Edjânio Felinto, prefeito Guilherme Landim, vereador Francisco 
Bezerra Feitosa, presidente da Câmara Municipal; e deputado 
Welington Landim durante a solenidade na sede do jornal Folha 
de S. Paulo.

Advogado Welington Filho, ex-deputado Welington Landim, 
ex-deputada Gislaine Landim, prefeito Guilherme Landim e a 
primeira-dama de Brejo Santo, médica Sheslla Almeida durante a 
solenidade na sede do jornal Folha de S. Paulo, oportunidade que 
Guilherme recebeu o Prêmio Prefeito Nota 10, como o melhor do 
Brasil em educação pública.

por um júri do mais alto gabarito, formado por jornalis-
tas, radialistas, reitores, ministros, secretários municipais 
e estaduais.  

Assim, Guilherme Landim segue a trajetória política 
de seu pai, o ex-deputado estadual Welington Landim 
(falecido no dia 9 de junho passado), que conquistou a 
honraria várias vezes como prefeito e como parlamentar.
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DESTAQUES EMPRESARIAIS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS 
E AGROPECUÁRIOS DO CEARÁ DE 2015 – 26ª EDIÇÃO

//// Homenageados:
Acal, Agrícola Famosa, Avine, BSPAR, Casa Freitas, Coelce, DAG, Diagonal Engenharia, Fazenda Haras 
Claro, Fort Motos, Fortaleza Tintas, Gerardo Bastos, IBF Telhas, Isofarma, JA Distribuidora, Jaysa, Jotujé 
Distribuidora, Kokid, Majela Hospitalar, Maraponga Mart Moda, Mercadinhos São Luiz, Newland, Óticas 
Boris, Pague Menos, Panevita, Paroma, Planeta Brinquedos, Produção, Rabelo, RB Distribuidora, Roma 
Distribuidora, Shopping Rio Mar, Sorveteria 50 Sabores e Tentacion.

//// Comissão Apuradora:
Reuniu-se na CDL no dia 17 de Setembro às 10h e 
foi formada pelo Sr. Angelim Albuquerque – Rep. 
da FAEC e Sr. Francisco Everton – Diretor da FE-
COMÉRCIO.   

//// Solenidade:
Foi realizada no La Maison – Dia 15 de Outubro 
(5a feira) às 19:30h – Traje: Passeio Completo.
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/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: 48 Votantes
Sr. Dep. José Albuquerque | Presidente da ALC;

Dr. Juvêncio Viana | Procurador Geral do Estado;

Sr. André Facó | Secretário da SEINFRA;

Dr. Lúcio Alcântara | Ex-Governador do Ceará;

Dr. Honório Pinheiro | Presidente da CNDL;

Ministro Ubiratan Aguiar | Ex-Presidente do TCU;

Dr. Alci Porto | Diretor do Sebrae;

Dr. José Augusto Bezerra | Presidente da ACL;

Dr. Aramicy Pinto | Pres. da Fed. Bras. de Hospitais;

Sr. Dep. Walter Cavalcante | Ex-Presidente da CMF; 

Sr. Flávio Saboya Neto | Presidente da FAEC;

Sr. Francisco Barreto | Presidente da FACIC;

Dr. João Guimarães  | Associação Comercial;

Dr. Darlan Leite | Presidente da ABIH;

Dr. Freitas Cordeiro  | Presidente da FCDL;

Sr. Severino Ramalho Neto | Presidente da CDL;

Sr. Antônio Cambraia | Ex-Prefeito de Fortaleza;

Sr. Eliseu Barros | Diretor da ABIH Nacional;

Sr. Francisco Everton  | Tesoureiro da Fecomércio;

Dr. João Melo  | Ex-Presidente do BNB;

Dr. Edson Guimarães | Diretor da Companhia Docas;

Sr. Sérgio Braga | Presidente do Sind. dos Livreiros e 

Ex-Secretário de Estado;

Dr. Edilmar Norões | Ex-Presidente da ACERT;

Sr. Álvaro de Castro Correia | Empresário e Ex-

Presidente da AEDI;

Sr. Paulo André Holanda | Diretor Reg. do SENAI;

Sr. Luiz Marques | Diretor da Santa Casa;

Sr. Roberto Moreira | Diretor da TV Diário;

Sr. Paulo Oliveira | Comunicador do SVM;

Sr. Lúcio Brasileiro | Colunista;

Sr. Francisco Coelho | Ex-Pres. do Sind. das 

Factorings do Ce, Pi e Ma;

Sr. Sarmento de Menezes | Publicitário;;

**Além de 1.730 votos pela internet.

Sr. Renato Bonfim | Representante Comercial;

Sr. Paulo Roberto Pinto  | Professor;

Sr. Leorne Belém| | Ex-Deputado e Advogado;

Sr. Juarez Leitão | Poeta e Escritor;

Sr. Duda Brígido | Publicitário;

Sr. Evandro Colares | Publicitário;

Sr. Marcus Lage | Colunista e Advogado;

Sr. Carlos Alberto Farias | Jornalista;

Sr. Flávio Lúcio Bezerra | Ex-Diretor da Coelce;

Dr. Vitor Rôla | Advogado;

Dr. Schubert Machado | Advogado;

Sr. Paulo Sérgio Marques | Empresário;

Sr. Rubens Studart | Advogado;

Sr. Vandeci Soares | Diretor da ACT;

Dr. Igo (Médico) e Sr. Tadashi | Enomoto;

Sr. Erivaldo Alves | Corretor de Imóveis;

Sr. Antônio Viana  | Jornalista;

Rico Artesanato

Ceará, Paraíso do Turista
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Destaques Empresariais Comerciais, Industriais e Agropecuários do Ceará de 2015 | 26a Edição

Airton Carneiro (AVINE) recebe de Erildo Pontes

Alexandre Pires (DIAGONAL) recebe de João Bosco Macedo

Cesinha Roma (ROMA DISTRIBUIDORA) recebe de Josbertini Clementino

Eduardo Sleiman (DAG) recebe de João Bosco Macedo

Airton e Angelo Boris (ÓTICAS BORIS) recebem de Josbertini Clementino

André Pinto Bandeira (PAGUE MENOS) recebe de Josbertini Clementino

Cláudio Rocha (FAZENDA HARAS CLARO) recebe de João Bosco Macedo

Felipe Bezerra (RB DISTRIBUIDORA) recebe de Jostbertini Clementino
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Felipe Fialho Filho (PRODUÇÃO) recebe de Josbertini Clementino

Francisco Angelo (JOTUJÉ) recebe de Darlan Leite

Guilherme Colares (RABELO) recebe de Josbertini Clementino

Jocelio Parente (JA COMERCIAL) recebe de Darlan Leite

Fernando Brandão (PANEVITA) recebe de Josbertini Clementino

Gian Franco (SHOPPING RIO MAR) recebe do Josbertini Clementino

Jatay Pedrosa Jr. (JAYSA AUTOMÓVEIS) recebe de Darlan Leite

Francisco Nunes (COELCE) recebe de João Bosco Macedo

Destaques Empresariais Comerciais, Industriais e Agropecuários do Ceará de 2015 | 26a Edição
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Destaques Empresariais Comerciais, Industriais e Agropecuários do Ceará de 2015 | 26a Edição

Liane Bastos (GERARDO BASTOS) recebe de Darlan Leite

Luiz Fernando Ramalho (MERCADINHOS SÃO LUIZ) recebe de Josbertini Clementino

Neusa Vasconcelos (SORVETES 50 SABORES) recebe de Josbertini Clementino

Patrícia Couto (PLANETA BRINQUEDO) recebe de Josbertini Clementino

Lindemberg Portela (ISOFARMA) recebe de Darlan Leite

Luiz Roberto Barcelos (AGRÍCOLA FAMOSA) recebe de Erildo Pontes

Osvaldo Studart (NEWLAND) recebe de Josbertini Clementino

Pedro Freitas (CASA FREITAS) recebe de Erildo Pontes
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 Raimundo de Araújo Cabral Neto (ACAL) recebe de Erildo Pontes

Sr. Manoel Holanda (MARAPONGA MART MODA) recebe do Dep. Raimundo Matos

Valman Miranda (BSPAR) recebe de Erildo Pontes

Sr. Luiz Aguiar Vale (FORTALEZA TINTAS) recebe do Juarez Leitão

Thiago Urbano (KOKID) recebe de Darlan Leite

Wellington Quesado Holanda (FORT MOTOS) recebe de João Bosco Macedo
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Eduardo Barreira (IBF TELHAS) recebe Diploma de Roberto Farias

Wolker Gomes recebe Troféu Eufrasino Neto de Antônio Viana e Dona Margarida 
Vasconcelos na festa dos Melhores Prefeitos

ESPECIAL
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“Eu alcancei o pináculo do sucesso 
no mundo dos negócios.

Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação 
do sucesso.

Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a 
riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado.

Neste momento, deitado na cama, doente e lembrando 
toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimen-
tos e a riqueza que tive muito orgulho em ter empalideceu e 
tornou-se insignificantes diante da morte iminente.

Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida 
apoiando máquinas e ouço os sons de zumbidos mecânicos. 
Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando...

Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficien-

Últimas Palavras de Steve Jobs
Artigo | Steve Job

te para nossa vida, devemos buscar outras questões que 
não estão relacionados com a riqueza...

Deve ser algo que é mais importante:
Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um 

sonho de juventude...
Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas 

transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim.
Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor 

nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela 
riqueza.

A riqueza que eu ganhei na minha vida, não posso 
trazer comigo.

O que posso levar são só as recordações precipitadas 
pelo amor.

Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, 
acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar.

O amor pode viajar mil milhas. A vida não tem li-
mites. Vá para onde você quer ir. Chegue a altura que 
você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas 
mãos.

Qual é a cama mais cara do mundo? -”A cama de um 
doente”...

Você pode empregar alguém para dirigir o carro para 
você, fazer dinheiro para você, mas você não pode ter 
alguém para suportar a doença para você.

Coisas materiais perdidas podem ser encontradas. 
Mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada 
quando é perdida – “ A Vida”.

Quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, ela 
percebe que existe um livro que ele ainda tem que termi-
nar de ler -”O Livro da Vida Saudável”.

Qualquer que seja o estágio da vida estamos no ago-
ra. Com o tempo, vamos enfrentar o dia em que a cor-
tina cai.

Tesouros de amor para sua família, amor para seu 
esposo, para seus amigos...

Tratem-se bem. Respeite e ame os outros.”



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 85



86 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA



www.robertofarias.com.brPPE | EM REVISTA 87



88 www.robertofarias.com.br PPE | EM REVISTA

Desde quando assumiu a gestão municipal no ano de 2009 o Prefeito 
Glauber Castro vem realizando o Desfile de 7 de setembro, resgatando 
assim o sentimento de patriotismo da nossa população.

Nos últimos anos Morada Nova vem passando por um processo de 
desenvolvimento, com destaque para a implantação de instituições 
bancárias, como: Caixa Econômica, Unicred e Bradesco.

Graças a realização de eventos esportivos a Prefeitura consegue unir todo o 
município com atividades variadas, como: Cidade da Copa (evento destinado 
a garantir espaço para exibição dos jogos da Copa do Mundo 2014), Campeo-
nato Moradanovense de Futsal (reunindo os bairros e comunidades) e a Copa 
Morada Nova de Futebol (reunindo 160 equipes da sede e dos distritos).

Colônia de Férias reúne mais de mil crianças e adolescentes no início do 
mês de Julho, garantindo atividades lúdicas, esportivas e culturais, com 
alimentação gratuita.

Durante todo o ano as pessoas par-
ticipam de cursos nas mais variadas 
áreas com o objetivo de qualificar a 
mão de obra local, inserindo-as no 
mercado de trabalho

Durante o mês de Maio a Prefei-
tura Municipal se faz presente na 
sede e nos distritos com uma pro-
gramação especial em homena-
gem às mães.

O Clube da 3ª Idade com mais 
de 300 membros recebe as 
atenções da gestão munici-
pal, inclusive com passeios e 
hidroginástica.
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O Centro de Educação Infantil Eunice Galvão (Bairro Populares) atende em tempo 
integral as crianças até cinco anos dos bairros próximos, como Campo de Aviação e 
Divino Espirito Santo (PROURB).

A EXPONOVA reúne num mesmo espaço (Parque Municipal de Exposições) exposições 
de animais, desfile de belas mulheres e shows com artistas e bandas.

A noite de quinta-feira, 10 de Dezembro de 2015, foi de muita luz e glamour na festa de 
abertura da SÉTIMA EDIÇÃO DO NATAL BEM MAIS FELIZ DE MORADA NOVA. Carros alegó-
ricos desfilaram pelas ruas da cidade e no palco do evento montado na praça da matriz as 
presenças do Papai Noel, Frozen, Balé Goretti Quintela, Grupo Encanto de Flautas, Coral 
do Programa AABB Comunidade, além da presença do Prefeito Glauber Castro e comitiva.

A Cidade da Criança reúne milhares de crianças durante três dias que se divertem nos 
mais variados brinquedos, além da distribuição de pipoca, picolé e algodão doce, 
sorteio de tabletes, bicicletas, bem como, com as diversas atrações que se apresentam 
no palco principal do evento. A Cidade da Criança chegou em 2015 a sua 5ª Edição.

Obras importantes foram entregues 
a população, como: a praça do bairro 
Vazantes, ruas pavimentadas e o pos-
to de saúde de Patos (Aruaru).

O Hospital Regional Francisco Galvão 
de Oliveira é referência na área mater-
no-infantil para Morada Nova e os mu-
nicípios vizinhos.

No final de cada ano a população aguarda com carinho a chegada do Papai Noel 
que juntamente com outras atrações deixa a cidade bem mais feliz.

Desde o ano de 2009 que o município de 
Morada Nova vem se destacando com ações 
que garantem o estar da população, com 
isso gerando homenagens com a entrega de 
premiações ao Prefeito Glauber Castro e a 
Secretária Nathalia Lima (Assistência Social), 
tanto no Brasil como no exterior.
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Destaque Transporte Coletivo

Silvio Rui
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A Administração Construindo Um Novo Tempo está preparando 
a Cidade para receber os parambuenses e Visitantes que irão 
passar a grande festa natalina ao lado de amigos e familiares.

 Praças e Avenidas estão ganhando nova iluminação e cores, 
para que todos tenham um natal inesquecível.

 Milhares de parambuenses que residem em vários Estados 
da federação estão sendo esperados em um clima de muita festa 
e confraternização.

 A grande festa de confraternização do povo de Parambu, 
nessa época do ano, já se tornou tradicão, por isso tudo está 
sendo providenciado para ser mais um grande momento da famí-
lia parambuense.

U
m total de 50 alunos das escolas públicas dos 5 municí-
pios integrantes da 15ª Crede, foram premiados na 11ª 
OBMEP(Olimpíada Brasileira de Matemática), realizada 

pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 
com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e 
com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e da Educação (MEC).

 Os alunos precisaram participar de duas fases para con-
quistar as premiações. A aplicação das provas aconteceram 
nas escolas inscritas no OBMEP. A primeira fase ocorreu no dia 
2 de junho, onde foi aplicada e avaliada pelos próprios profes-
sores da escola. Já a segunda fase aconteceu no dia 12 de 
setembro, e foram aplicadas por fiscais selecionados pela 
Coordenação Geral da OBMEP.

A
 Administração Construindo Um Novo Tempo, através do 
Programa “Banda Larga nas Escolas Rurais” vai imple-
mentar internet Banda Larga em diversas escolas da 

zona rural de Parambu.
 Os estudantes da rede municipal de ensino de Parambu 

que estudam na zona rural serão beneficiados com o acesso 

Começa a Contagem Regressiva Para o Parambu Natalino 2015

Alunos de Parambu se Destacam na 11 Olimpíada Brasileira de Matemática

à internet banda larga. O anúncio foi feito pela Secretaria 
Municipal de Educação na manhã dessa terça feira 27 de 
outubro de 2015.

 Em Parambu serão contempladas 38 escolas municipais 
da zona rural, o que vai levar a inclusão de alunos e professores 
no universo digital. A apropriação dessa ferramenta facilitará 
o processo de ensino e aprendizagem.

 A Administração Construindo Um Novo Tempo vem sempre 
investindo na melhoria do processo de ensino e aprendizado. A 
internet banda larga é uma ferramenta cada vez mais utilizada 
na aquisição de conhecimento.

INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA NA ESCOLA

www.facebook.com

twitter.com/parambuense

É um programa muito importante para a aprendizagem 
dos alunos, essas novas tecnologias são um mecanismo 

de melhorar as aulas. Quem ganha com isso é a sociedade 
parambuense, que passa a ter mais estrutura e qualidade  . 

youtube.com/prefeituradeparambu

Escolas da Zona Rural de Parambu Serão 
Beneficiadas Com Internet Banda Larga

“ “

Afirmou o Secretário de Educação Thiago Gomes
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A gente fez você tirar a bicicleta
da garagem. 

DIA DE
BICICLETAR

A música move você.

Bem-estar, qualidade de vida, 
beleza. Quem já tinha motivos 
de sobra para andar em duas 
rodas ganhou outro: curtir
um supershow dos Titãs.
Com o  Dia de Bicicletar, 
reunimos não apenas uma 
multidão no Parque do Cocó, 
mas também mobilidade, 
sustentabilidade e saúde
num mesmo evento. 

Já que é tempo de pensar
na sua saúde, escolha o plano
que cuida de você o ano todo.
Faça Unimed Fortaleza.

Experiência, Transparência 
e Credibilidade

ANTÔNIO VIANA 
É DA CIDADE

Presente no Colegiado de 
Jurados de todas as promoções da 

PPE no período de 1984 a 2015

AM CIDADE 860 
de 6h30min às 8h e de 10h às 11h

COMERCIAL JORNAL

www.antonioviana.com.br

85 | 99955.7355 | 98863.8766
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A prefeita, Pa-
trícia Aguiar 
visitou várias 

obras que estão em an-
damento, acompanha-
da pelo secretário de 
Infraestrutura Kleber 
Correia, a gestora vis-
toriou alguns trechos 
das obras do Projeto de 
Revitalização do Centro Comercial e externou sua preocupação para a conclusão 
das obras, que é uma demanda histórica do município. “Após todo processo con-
cluído conseguiremos sanar um dos principais problemas do Centro Comercial. 
Com isso, estaremos promovendo a revitalização do Centro. Isso é fazer a mu-
dança na vida das pessoas”, explica.

Patrícia Aguiar também vistoriou a obra de construção do novo Centro Ad-
ministrativo do município que abrigará todas as secretarias da gestão.  “A Pre-
feitura irá economizar, pois hoje, existem despesas, com aluguéis, segurança, 
limpeza, portaria, transporte e outros serviços. O que vamos economizar inves-
tir em outras áreas da gestão” afirmou. 

Em seguida, a prefeita foi até a localidade de Santo Antonio do Carrapatei-
ras, verificar como está o andamento da construção da Praça da Vila de Santo 
Antonio, Carrapateiras, que estará concluída no início de 2016 e de uma nova 
Escola Padrão MEC com 12 salas de aulas que está em construção na localidade 
de Poço da Onça.

Patrícia explicou que a ideia é reestruturar a praça para implantar uma 
academia ao ar livre e um espaço para a realização de eventos. “Queremos que a 
praça seja um local para o lazer e a prática de esportes, oportunizando também 
às pessoas um espaço para eventos, como feiras, shows, entre outros”, acrescen-
ta a prefeita.

O município também construirá uma escola Padrão MEC, com 12 Salas de 
Aula, será na Vila de Poço da Onça.

A prefeita Patrícia 
Aguiar, partici-
pou de audiência 

com Secretário de Educa-
ção do Estado, Maurício 
Holanda, na manhã da 
última terça-feira, 08, 
na ocasião, que também 
contou com a participa-
ção do Deputado Odilon 
Aguiar e da Coordenadora da Crede 15, Maria Erenice, o assunto principal foi a 
retomada das obras de construção das escolas de ensino médio das vilas de Mar-
ruás e Marrecas, que estão paralisadas porque a construtora abandonou o serviço.
Também foi discutida a manutenção da parceria entre a prefeitura de Tauá e a 
Crede 15, para o funcionamento das turmas de ensino médio da Escola Raimundo 
Adjacir Cidrão de Oliveira, nas localidades de Marrecas e Vila Joaquim Moreira.

Solicitação das comunidades
Na semana passada, a prefeita recebeu em seu gabinete, uma comissão for-

mada por estudantes e pais, que reivindicaram a permanência das turmas nos 
prédios cedidos pelo município nas duas localidades para o ano letivo de 2016.A 
Coordenadora da Crede 15 que também participou do encontro , no dia seguinte 
visitou pessoalmente as instalações das Vilas de Marrecas e Joaquim Moreira.

Em Fortaleza, o Dep. Odilon Aguiar reuniu-se a prefeita e a coordenadora 
para reforçar a solicitação dos estudantes e após a reunião ficou decidido que os 
alunos da Escola Raimundo Adjacir continuarão estudando nos mesmos locais que 
foram utilizados esse ano, até a conclusão das obras.

Licitação
O Deputado Odilon Aguiar informou que o DAE, Departamento de Arquitetu-

ra e Engenharia, se comprometeu em apresentar até o final do mês ao Secretário 
Maurício Holanda, o orçamento e o projeto para uma nova licitação com o objeti-
vo de concluir as escolas de Marrecas e Marruás no ano de 2016. Ele disse que vai 
acompanhar de perto todo o processo licitatório.

Para conhecer mais um projeto pioneiro da gestão municipal, a Prefeita Patrícia 
Aguiar recepcionou  o Senador José Pimentel, no último dia 20 de novembro, 
acompanhado de uma comitiva, para conhecer de perto o funcionamento do 

Programa Rotas do Saber, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Tauá que funcio-
na sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação.

O que é o programa Rotas do Saber
Por meio deste Programa, a Prefeitura de Tauá assegurou que 100% dos veículos 

que trabalham no transporte escolar sejam adaptados  para transportar os alunos da 
rede municipal de ensino, conforme Decreto Municipal e Código de Trânsito Brasileiro.

A Secretaria de Educação municipal, em parceria com Governos federal e esta-
dual, adquiriu uma frota própria de 23 ônibus escolares, sendo dois específicos para 
alunos com deficiência e além destes ainda são contratados 127 veículos terceirizados.

Tauá possui a segunda maior extensão territorial do Estado (4.018 Km2). Com 
efeito, ao todo, são 150 rotas escolares e 8.474 km diários percorridos pelos veículos 
que fazem o transporte escolar no Município. O Rotas do Saber atende 6.430 alunos 
diariamente, provenientes das Redes Municipal e Estadual. É feito, também, o atendi-

Rotas do Saber: Programa de Tauá é modelo em transporte escolar no Estado do Ceará

Prefeita Patrícia Aguiar é recebida por 
Secretário da Educação do Estado para 

discutir a situação das Escolas no Município

Tauá em Expansão: Prefeita Patrícia 
realiza visita às obras que estão em 

andamento na Cidade

mento domiciliar de aproximadamente 30 (trinta) alunos com dificuldades de locomo-
ção, por meio do ônibus adaptado, na sede do Município.

A Prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, ressaltou a determinação de seu governo em 
possibilitar um transporte seguro e de qualidade para os estudantes municipais, re-
percutindo na redução da evasão escolar e na melhoria da aprendizagem.
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A Prefeita de Tauá Patrícia Aguiar recepcionou no 
último sábado, 21, o governador Camilo Santa-
na, que veio à Tauá para participar do encerra-

mento do XIII FestBerro e acompanhado do Secretário 
de Desenvolvimento Agrário, Dedé Teixeira, visitou as 
instalações da Feira , no Parque de Exposição Pedro Ale-
xandrino Feitosa, em Tauá.

A comitiva visitou os stands gastronômicos, arte-
sanais e participou da solenidade de premiação de ani-
mais de elite, que entregou R$ 25 mil ao vencedor. Para 
o governador, a Feira mostrou que, apesar do quarto 
ano consecutivo de estiagem, os criadores de animais 
conseguem superar as dificuldades. “A Festberro é um 
espaço de oportunidades, para que as pessoas conhe-
çam a força do semiárido, a força do Inhamuns, a força 
do setor de caprinos e ovinos. Apesar das dificuldades 

Uma comitiva liderada pela Prefeita de Tauá, 
Patrícia Aguiar e composta pelos prefeitos 
Roberto Cláudio (Fortaleza), Veveu Arruda 

(Sobral), deputado federal Domingos Neto e ex-go-
vernador do Ceará Cid Gomes, percorreram a cidade 
durante toda essa sexta, 20.

O objetivo da visita foi conhecer projetos impor-
tantes que estão sendo tomados como exemplos de 
boa gestão para diversas cidades de todo o Brasil, en-
tre eles a reorganização do centro da cidade a retirada 
dos ambulantes do meio das ruas e a disponibilização 
e organização deles em ambientes adequados para o 
seu tipo de comércio, o que originou o Centro de Negó-
cios de Tauá, outro projeto que está em pleno anda-
mento é a redefinição da estrutura das ruas do centro 
comercial da cidade, por meio de um projeto arquite-
tônico arrojado  e inovador que padronizará todas as 
lojas , criará espaços arborizados e tornará o centro 

Governador Camilo Santana participa do último dia do Fest Berro em Tauá

como a seca, a gente vê a qualidade dos nossos animais, 
dos nossos produtos e mostra que, investindo em tecno-
logia e capacitação, é possível buscar alternativas para 
garantir que o setor de ovinos e caprinos continue con-
solidado no Ceará”, declarou Camilo.

Para a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, o even-
to contemplou todo tipo de público, com a realização 
também do Festival Cultural com atrações musicais com 
entrada gratuita. “É um evento econômico, lucrativo, 
além dos negócios de animais, temos incremento no 
turismo, o festival cultural, com a apresentação de qua-
tro bandas por noite, o festival gastronômico, e oficinas 
para se trabalhar com a manta do carneiro, com queijo, 
entre outras. É um evento muito grandioso”, observou a 
prefeita.

Para o secretário do Desenvolvimento Agrário Dedé 
Teixeira, a parceria com os criadores de animais tem be-
neficiado a região. “O Festberro se consolidou como um 
dos maiores eventos do segmento no país. A Secretaria, 
através de vários projetos, vem ajudando a consolidar 
ainda mais a qualidade da carne de ovino e caprino dos 
Inhamuns como a melhor do Brasil”, concluiu.

Qualidade dos animais que fez o agropecuarista 
Alexandre Pedrosa, de Nova Russas, visitar a feira. 
“A qualidade é ótima e a genética é de ponta, princi-

Prefeita Patrícia apresenta projetos pioneiros da gestão a Prefeitos 
de Fortaleza e Sobral e ex-Governador do Ceará

um lugar agradável não 
somente para fazer com-
pras, mas também para 
visitar com outros objeti-
vos, aumentando assim o 
fluxo comercial.

O grupo conheceu o 
Centro Comercial Zózimo 
Ricarte e assistiu uma 

breve apresentação que descreveu todo o processo de 
criação do projeto, a prefeita Patrícia elencou algumas 
das diversas dificuldades que teve de enfrentar, mas 
também ressaltou a importância do apoio dos parceiros 
para o sucesso.

Acompanharam ainda a visitação representantes 
do comércio local, associação de comerciantes, SEBRAE, 
EMATERCE, CDL, ACET.

PROJETO MODELO NA SAÚDE
No período da tarde o grupo 

também participou de uma palestra, 
no auditório do IFCE, ministrada pelo 
assessor especial do governo Dr. Moacir 
Soares, que explicou em conjunto com a 
secretária de saúde municipal Ademária 
Temóteo, como se deu, passo a passo  a 
concepção do projeto da Planificação de 
Atenção Primária à Saúde-PAPS, projeto 

este que está sendo modelo para diversas cidades em 
todo o Brasil, os governantes conheceram algumas  
Unidades de Saúde, entre elas a do tauazinho e o Hos-
pital municipal Dr.Alberto  Feitosa Lima.

Os dois gestores e o ex-governador ainda esti-
veram na Cidade Digital conhecendo os projetos do 
setor e assistiram uma palestra com Secretário de 
Segurança Proteção à Cidadania, Cel. Deladier Feitosa 
sobre a importância do Pró-cidadania no contexto da 
segurança pública do município.

Ao final, Roberto Cláudio, Veveu Arruda e Cid Go-
mes elogiaram as ações desenvolvidas no município 
de Tauá em todas as ações, especialmente a melhoria 
da qualidade da saúde pública dos tauaenses.

Participaram ainda das visitas já ao final do dia, 
os deputados Odilon Aguiar, Leonardo Pinheiro e Bru-
no Pedrosa além da presidente nacional do PMB, Suêd 
Haidar, vereadores e assessores.

palmente em relação aos animais adaptados aqui ao 
nosso meio. Isso que a Festberro está trazendo para o 
produtor: as viabilidades econômicas dos animais, da 
forragicultura, entre outras coisas que são próprias à 
região, finalizou”.

BALANÇO GERAL DO XIII FESTBERRO
Durante 3 dias, 1.700 animais, entre caprinos, ovi-

nos, bovinos e aves, foram expostos por quarenta e seis 
expositores, agricultores e criadores, para um público 
de 10 mil pessoas por dia. A estimativa de negócios che-
ga a R$ 1 milhão, entre leilões e financiamentos.

APOIO E PARCERIAS
O evento contou com o apoio do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da 
Cultura e patrocínio do Governo do Estado do Ceará, 
através da Casa Civil. Os recursos federais para garantir 
a realização do Festberro foram viabilizados pelo Dep. 
Federal Domingos Neto.

Acompanharam o governador Camilo Santana, 
na visita ao FestBerro, o Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Ceará, Zezinho Albuquerque; o conselheiro 
do Tribunal de Contas do Município, Domingos Filho; 
o Deputado Federal Odorico Monteiro; os Deputados 
Estaduais Odilon Aguiar e Tin Gomes; além de outras 
autoridades locais.
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coelce.com.br

twitter.com/coelce

facebook.com/coelce

Conheça nossos canais online:

MAIS DO QUE UM TROFÉU, UMA CONQUISTA.
MAIS DO QUE UM AGRADECIMENTO,

UM MOTIVO DE ORGULHO PARA TODOS OS CEARENSES. 

A Coelce está presente nos 184 municípios do Ceará todos os dias. 
Apoiando as comunidades, realizando projetos sociais, garantindo o desenvolvimento 

e levando qualidade de vida aos lugares mais distantes. Para isso, conhece de perto 
cada um de seus clientes. E a cada cumprimento, acena de volta. 

Obrigado a todos os cearenses. Um povo que não abre mão da qualidade.

COELCE. A MELHOR DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DO BRASIL PELA QUINTA VEZ.
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Apoio:

DESTAQUES
POLÍTICOS
DO CEARÁ

Apoio:

A única Promoção Política do Estado e do 
País que completou 28 anos consecutivos

 (1988/2015) de sua Realização.

Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

Prefeitos mais votados de 2015 

Patrícia Aguiar (TAUÁ) recebe Diploma PPE de seu
 filho Dep. Domingos Neto e Troféu Welington

 Landim do Governador Camilo Santana

Guilherme Landim (BREJO SANTO) recebe Diploma
 PPE do Dr. Alexandre Landim e o Troféu Welington

 Landim do Gov. Camilo Santana

Projetos Criados,
Consolidados e

Copiados.


