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O poder público deve estar onde
a população está

T

odos os dias, cerca de
300 mil pessoas circulam pelo Centro de
Fortaleza. Nos finais de semana, esse número chega a meio
milhão e triplica quando no período de festas de fim de ano. Se
município fosse, o Centro teria a
segunda maior arrecadação sobre circulação de mercadorias e
serviços, o ICMS, atrás somente
da própria Capital.
Diante desse potencial, o poder público deveria estar onde a
população está como atualmente
ocorre com a sede do Poder Executivo Municipal, localizada no
próprio Centro; do Poder Executivo Estadual, a poucos metros
do quadrilátero histórico-cultural da cidade; e também do Poder Legislativo Estadual, a cerca
de 5,5 quilômetros do chamado
coração de Fortaleza, com deslocamento em menos de meia
hora por transporte público.
Conhecida como a Casa do
Povo, a Câmara Municipal de
Fortaleza se encontra fisicamente afastada do Centro, com
uma distância de quase 10 quilômetros e sem muitas opções
de transporte público, diante da
necessidade do atendimento em
bairros de maior concentração
populacional.
Principal objeto dos projetos
elaborados pelos vereadores,
das discussões nas comissões
técnicas e audiências públicas
e das votações em Plenário, o
cidadão de Fortaleza não pode
2

deixar de se fazer presente à Câmara Municipal. Mas, para isso,
cabe ao próprio poder
público garantir o fácil
deslocamento da população.
Eleita para o biênio 2015/2016, a nova
Mesa Diretora do Legislativo de Fortaleza
inicia o debate de levar
a Casa do Povo para
próximo da população.
Atualmente, a estrutura
da Câmara Municipal
necessita de reforma, já
com orçamento apreciado pelos vereadores,
desde a última direção.
Além da precariedade
de vagas no estacionamento, do
pouco espaço dos gabinetes e da
própria área do prédio, a avenida Thompson Bulcão (atual Patriolino Ribeiro) será alargada, o
que reduzirá ainda mais o espaço do estacionamento.
A necessidade da reforma
abre a discussão da possibilidade de levar a Câmara para o
Centro. O desafio é promover
esse deslocamento com os mesmos recursos que até então serão
empregados na reforma. O mero
vislumbro de a Câmara Municipal passar a funcionar no coração da cidade, sinaliza apoios
de entidades que, assim como os
poderes Legislativo e Executivo,
trabalham para a revitalização
do Centro.
www.robertofarias.com.br

Além de promover o debate de levar a Casa do Povo para
mais próximo da população, a
nova Mesa Diretora também
elaborou nos primeiros dias de
gestão a Reforma Administrativa do Legislativo de Fortaleza,
com foco na transparência do
emprego do dinheiro público. O
apoio irrestrito de todos os vereadores presentes às votações,
às propostas que modernizam e
empregam a transparência administrativa, mostra que a Câmara
Municipal já dá passos largos ao
encontro da população.

Vereador Salmito Filho
Presidente da Câmara
Municipal de Fortaleza
PPE | EM REVISTA
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Prezados Leitores
Sejam muito bem vindos ao N° 11
da nossa publicação semestral que comemora as Bodas de Prata da promoção Destaques Empresariais PPE, a
única promoção empresarial do Ceará
e do Brasil a realizar-se 25 anos consecutivos. Pelo trabalho de pesquisa que
fizemos só nós podemos atestar uma
radiografia do desempenho das nossas
empresas no período do ano de 1990 a
2014. Quem foram os vencedores ano
a ano e quem mais se destacou nos
segmentos empresariais. Nesse período muitas entidades tentaram realizar
eventos semelhantes, mais no meio do
caminho desistem diante das dificuldades. É preciso ter persistencia e obstinação nos objetivos. Estamos a quase 4
anos com um programa semanal na televisão onde procuramos entrevistando
os homenageados mostrar os segredos
do seu sucesso. A Revista PPE também
ajuda a divulgar os seus trabalhos.
Nessa edição estamos fazendo um
balanço das atividades políticas vencedoras de Cid Gomes nos últimos 20
anos (já o colocando entre os 8 maiores
políticos da história do Ceará), agora
a frente do Ministério da Educação,
prioridade da atual Administração da
Presidente Dilma.

Boa Leitura com um abraço
Roberto Farias
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Dr. Honório Pinheiro (Presidente eleito da
CNDL) recebe Placa de Homenagem Especial
do Presidente da CMF Walter Cavalcante
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Quero fazer uma homenagem especial
na passagem dos 30 anos da PPE

Roberto Farias, Construtor de concretos e afetos

ROBERTO E LEDINHA NUM EVENTO EM 1984...

N

o tempo da revista O
CRUZEIRO havia misses de maillots catalina
e cadilaques do Jorginho Guinle. Baixinho, embrilhantinado, o
playboy carioca repartia a cama
com as mais badaladas estrelas do
cinema norte-americano, disseminando o sentimento da inveja entre
os nacionais E as misses com suas
pernas helênicas desfilavam solene sobre as passarelas febris dos
nossos desejos. Um dia meus olhos
ávidos de menino pousaram sobre
uma moça baiana que, além de
pernas e quadris frondosos, tinha
dois grandes olhos verdes e uma
boca fulgurantemente aberta num
escândalo de dentes e lábios. Imensos lábios vermelhos emoldurando
o teclado marfim do sorriso que parecia querer morder o mundo. Foi
com esses recursos físicos e a alma
singela das que só sabem ser belas
que a menina baiana conquistou o
Brasil e abalou o concurso internaPPE | EM REVISTA

cional de beleza, perdendo o cetro
por ter qualidades demais e ousadias de menos.
Por toda a vida, principalmente no fulgor pecaminoso da adolescência, desejei ser um pedaço
de queijo de Minas mordido por
aqueles dentes. Todas as mulheres
ficaram velhas e tristes. Martha
Rocha, porém, manteve-se impávida em sua beleza austral, apenas
caminhando da suave morenice
para um louro hollywoodiano à la
Marilyn.
Esses dois personagens da mídia dos anos 50 voltaram ao convívio prosaico de minhas lembranças ao ler a série de entrevistas que
nosso amigo ROBERTO FARIAS
publicou no jornal Diário do Nordeste. Vejo-o aqui numa fotografia
ao lado de Martha Rocha, com
essa tranqüilidade de quem tem
pouso livre e franco acesso, e ainda
agora me tomo de ciúmes, pois sou
dos que guardam eternamente nas
www.robertofarias.com.br

... E FARIAS NA TV EM 2014
camarinhas da alma os objetos impossíveis do encantamento.
ROBERTO transcende o âmbito da convivência provinciana e se
faz visitante desenvolto de outros
círculos sociais do Brasil, conseguindo abordar personalidades
esquivas a conversas particulares e
a entrevistas de qualquer espécie.
Uma dessas figuras foi o Presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho, o todo-poderoso
senhor da comunicação do Brasil.
Há tempos nenhum jornalista conseguia a graça de uma entrevista
com o importante homem da imprensa. Farias conseguiu, ninguém
sabe como, abrir-lhe as defesas e o
teve em diálogo exclusivo e aberto
(acompanhado dos filhos João e
José Roberto) por um bom pedaço
de dia respondendo sobre política, economia e jornalismo. Foi à
última entrevista de uma das Personalidades mais importante do
Século XX. Posteriormente entre5
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gou o seu título de Doutor Honoris
Causa da UFC com o Reitor Renê
Barreira ao seu filho José Roberto
também na ABL.
Muitas outras figuras do mundo
social, político, econômico e cultural se deixam levar pela simpatia
de Roberto e vasto é o relatório
de suas amizades com gente que,
para os comuns, está na distância inalcançável da mitologia. No
ano 2000, publicou, numa edição
especial de uma revista nacional
com um elenco de crônicas sobre
20 BRASILEIROS VENCEDORES DO SECULO XX e lançou
no Senado Federal. Cada uma das
personalidades escolhidas foi descrita por outra pessoa de reconhecimento regional ou nacional. Por
exemplo, Roberto Marinho foi visto pela pena de José Sarney.
Os homenageados receberam
seus diplomas na Academia Brasileira de Letras, onde Roberto teve
o privilégio de falar na Tribuna do
Petit Trianon para os imortais da
ABL, oportunidade que pouquíssimos Brasileiros têm. Esse evento
teve a cobertura nacional da Rede
Globo, CARAS, Programa da
Hebe, Sem Censura e outros.
FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE FARIAS foi menino de Jacarecanga, repartindo as
brincadeiras da infância com outros meninos que hoje também são
cearenses vitoriosos como César
Àsfor, Artur Silva, Pádua Lopes e
Roberto Philomeno.
Seu colégio foi o Liceu do Ceará, num tempo em que aquela escola era a mais qualificada do Estado.
Depois, pela Universidade Federal do Ceará, tornou-se engenheiro civil, em 1970 e danou-se a
construir o mundo. Pela Construtora Procalco construiu o primeiro
centro social do Brasil - CSU César Cals, o Centro de Convenções
do Ceará, a Estação Rodoviária de
Caruaru, dois blocos da Universidade do Piauí e 658 casa para a
Cohab-Brasília. Passou por outras
empresas de construção como a In6

corpa, a Pilar Engenharia, Servitec
/ Agualinda e Construtora Azevedo, em todas edificando obras,
amigos e reconhecimentos.
A partir de 1974 ingressou na
vida publica: foi superintendente
da SUDEF nas gestões de Vicente
Fialho, Evandro Ayres de Moura
e Luiz Marques; e presidente da
EMURF nas gestões de Lúcio Alcântara e José Aragão.
Em 1977 casou-se com Leda
Pinheiro com quem teve 3 filhos
– Roberta em 1979, Leonardo em
81 e Raquel em 82. Eles durante e
após a conclusão dos seus cursos
universitários, estagiaram na PPE
e se prepararam para suas atividades profissionais.
Inquieto e realizador, á frente
do departamento de esportes da
Prefeitura de Fortaleza promoveu
os primeiros campeonatos de praia
do Ceará (onde surgiram Franco
e Roberto Lopes), certame dos
garçons (de madrugada), campeonatos de xadrez, futebol de salão.
Voleibol, criação de escolinhas de
esportes nos Centros Comunitários, Kartódromo, Copa Arizona
de Futebol Amador Suburbano e
mil peripécias mais.
Na direção da Empresa de
Urbanização de Fortaleza, na
administração Lúcio Alcântara, foi responsável por uma nova
paisagem da Avenida Beira Mar
(placa de bronze) com calçadões,
anfiteatro, feira de artesanato,
pista de Skates/patins com arquibancadas, mercado do peixe, estacionamentos, grades e rampas de
acesso aos paraplégicos e estúdios
para a imprensa.
Seu arrojo empreendedor, aliado ao dinamismo administrativo
do prefeito Lúcio, está ligado a
outros importantes equipamentos da cidade, como o Museu do
Autovel (placa de bronze) e os
parques do Cocó - Adahil Barreto (placa de bronze) e do Pajeú,
ciclovias da José Bastos e Humberto Monte, adoção de praças
publicas por particulares e os pówww.robertofarias.com.br

los de lazer do Opaia, Parangaba
e Alagadiço. Elegeu-se Presidente
da ABEMURB Associação Brasileira das Empresas Municipais
de Urbanização com sede em São
Paulo, onde conheceu todas as capitais brasileiras e as principais cidades do mundo, e criou o Projeto
“A Cidade é a casa de todos nós”,
encampado pela Secretária de Imprensa da Presidência da República, e realizou excelente trabalho
durante 8 anos. Fez um estágio de
6 meses na França, sobre transportes urbanos e urbanismo.
Construir foi o verbo que ROBERTO FARIAS adotou como
emblema em sua frenética aventura humana. Constrói sobre a terra
vasta do tempo comum o passeio
de concreto e edifícios abstrato e
sublime do sentimento. Do chão
onde antes não havia nada ergue
casa e conceitos, embeleza lagoas
e abre as janelas pressurosas da
admiração. Cultiva com desembaraço a razão plural das necessidades urbanas e a emoção oscilante
das razões particulares, acendendo
ora os impulsos sociais da comunidade, ora a fogueira das vaidades
humanas.
Quando, em 1984, ao fundar a
PPE, tornou-se um promotor de
eventos, estava descobrindo um
novo filão de sua vocação agregadora e de tenaz incentivador. Em
1985 no falecimento de Tancredo
Neves, Roberto escreveu um livro
de bolso sobre a vida dele. Trabalho tão bem aceito pela família que
posteriormente sua filha (Mãe de
Aécio Neves) pediu para reedita-lo
e coloca-lo no mausoléu de Tancredo em São João Del Rey. Escreveu
também um livro de bolso sobre
Lúcio Alcântara, único Cearense
que foi Prefeito de Fortaleza, Governador do Estado e Senador da
República. Das múltiplas iniciativas que sua empresa criou, quatro
eventos se tornaram permanentes e
se firmaram no calendário festivo
da cidade: promove a festa dos Melhores Prefeitos do Ceará (desde
PPE | EM REVISTA
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1988), a das Melhores Empresas
(em dois segmentos – Comércio /
Indústria / Agropecuária e Serviços) (desde 1990) e a dos Melhores da Política e da Administração
Pública e Social do Ceará (desde
2003). São grandes acontecimentos, festas de estarrecer, com a
presença das figuras mais distintas
da sociedade, efetuadas em locais
vips, nos melhores hotéis, nos mais
charmosos salões.
Em 1996 levou toda a família
para morar 1 ano na Califórnia
(EUA) e aproveitou para durante
3 meses realizar um curso de
Marketing em eventos. Em 2003
baseado no estudo do colunista
Lúcio Brasileiro, o mais antigo do
mundo (60 anos), homenageou
os 6 Maiores Políticso do Ceará
do período (1946-2003): Virgilio
Távora, Lúcio Alcântara, Tasso
Jereissati, Paulo Sarasate, Parsifal
Barroso e Paes de Andrade,
descritos por (mim) Juarez Leitão
no Livro Prediletos das Urnas.
Em 2008 criou um original
cartão de natal onde anualmente
homenageia sua família, nossos
governantes e os parceiros dos seus
projetos.
Em 2009 nas Bodas de Prata
da empresa, elegeu através de um
colegiado de jurados de alto nível
e homenageou “Dez Cearenses
Vencedores da 1ª Década do 3º
Milênio” (Ivens, Cid, D. Yolanda,
Deusmar, Beto, entre outros) e em
2010, “10 Brasileiros Vencedores
da Década” (Lula, Dilma, Gisele,
Aécio, Roberto Carlos e outros),
na Academia Brasileira de Letras,
no Rio.
E é nessas ocasiões que se flagra o amigo Roberto no ponto
máximo de seu entusiasmo, proclamando a lista anual de vencedores na administração pública
ou particular. É do seu caráter
apontar os que sabem vencer, os
que, respondendo às ordens do
destino, se entregam com força
e ânimo para preencher todas as
possibilidades de êxito. Roberto
PPE | EM REVISTA

Farias é um afilhado da esperança
e um padrinho aguerrido dos que
querem olhar para frente na sofreguidão das conquistas.
Sempre o vimos no campo iluminado do otimismo, nunca na
vereda sombria dos amargos. Não
costuma chafurdar no lodo. Não é
dos que têm raiva de quem vence,
não tem ciúmes do talento alheio.
E por valorizar as vitórias
alheias é também um grande vencedor. A atitude que o revela como
um homem de sucesso, ousado e
obstinado, coexiste com seu temperamento diplomático, sua paciência com os ambiciosos, muitas
vezes cedendo lugar, saindo do
meio, porque confia nos resultados
de seu próprio desempenho. É dos
que, subindo morros e descendo
abismos, espera a boa noticia da
planície, o abraço compensador do
sucesso.
Sabe ouvir- atributo tão raro
em nossos dias – e se o que ouve
não o apraz, esboça um sorriso
complacente que nunca se sabe se
é uma homenagem aos ingênuos
ou de ironia aos prepotentes. A
vida lhe ensinou o comedimento
do falar e a serenidade benfazeja
dos simples.
Quando o atacam, responde
com o silencio onipotente e trabalha com mais afinco. O sucesso
de seus empreendimentos é a faca
com que se vinga dos inimigos gratuitos dos ranços do despeito.
ROBERTO FARIAS apresenta
semanalmente desde Março/2011
na TV Fortaleza – Canal 6 da Multiplay e Canal 61.4 na TV Digital
aos Domingos, Segundas, Quintas
e Sextas-Feiras o Programa Destaques do Ceará entrevistando os
principais Homenageados das suas
Promoções (cerca de 200 grandes
personalidades do Estado).
Filho de Fortaleza, nascido em
Fevereiro de 1947, antes de se postar como dono de seu afeto, conquistou-a com talento e trabalho.
Sua presença no cooper diário da
Beira Mar, no Ideal as sextas-feiras
www.robertofarias.com.br

e no Clube do Bode aos sábados é
sempre saudada com entusiasmo,
pois afável, alegre e enriquecedora. Hoje com quase 68 anos é um
grande vencedor, 3 filhos casados,
formados, empresários bem posicionados em suas atividades, Leonardo assumindo a PPE, 6 netos
lindos e saudáveis (Leo Filho /
Letícia / Marina / Júlia / Bernardo e Roberto) e uma empresa com
30 anos de atividades com eventos consolidados no calendário do
Ceará. É uma das poucas famílias
em que todos os seus compomentes constam no livro Sociedade
Cearense. Com suas amizades,
homenageou seu pai Francisco Farias Filho e sua mãe Altair Farias
com nomes em duas ruas que se
cruzam no Bairro Guararapes, um
dos melhores de Fortaleza. Está
com certeza, no testamento da
Noiva do Sol, predileto que é da
Índia Iracema e protegido venturoso de Nossa Senhora d’ Assunção.
“Cumpriu bem sua missão”.

Parabéns Roberto Farias!
Janeiro/2015

Prof. Juarez Leitão
Membro da Acadenia Cearense
de Letras e Secretário Geral do
Instituto do Ceará- Histórico,
Geográfico e Antropológico
7
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Investimentos
e ações importantes

MUDAM
A REALIDADE
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA
A Prefeitura de Fortaleza entende
que educar é um processo coletivo,
onde governo, família e escola dãose as mãos em prol de um objetivo
comum: garantir o aprendizado de
cada aluno na idade certa.
Uma série de mudanças
vem ocorrendo para que esse
objetivo seja alcançado nos
próximos anos. A regularização
do calendário escolar, que desde
2007 acumulava atrasos, foi uma
medida básica realizada pela
Prefeitura para o aumento da
qualidade da educação e para que
as aulas iniciassem no mesmo dia
das demais escolas da cidade.
Esta ação foi uma das
responsáveis pelo aumento de
5,6% no número de matrículas
em relação a 2013. Depois de
quedas consecutivas desde 2005,
foram mais de 196 mil alunos
matriculados em 2014, com um
crescimento de cerca de 10.500
alunos a mais na rede municipal
de ensino, em comparação com o
ano anterior.
PPE | EM REVISTA
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Investimentos
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Já no início do ano letivo de 2014, a Prefeitura
implantou as seis primeiras Escolas em Tempo
Integral de Fortaleza. Seis novos prédios, nos
bairros Siqueira, Planalto Ayrton Senna, Curió, Vila
Velha, Parque Presidente Vargas e Conjunto Ceará,
já estão em construção. Outras seis, que irão utilizar
prédios já existentes, começam a funcionar em
2015. As unidades escolares são a efetivação de uma
política de ampliação da jornada escolar e atendem
hoje cerca de 2.400 alunos do 6º ao 9º ano.

auditório, sala de apoio para o Professor Diretor de
Turma - PDT, biblioteca, laboratórios, dentre outros
espaços de suporte para o funcionamento em
jornada ampliada.

Até 2016, serão entregues 29 novos prédios
equipados de escolas de Tempo Integral. As
unidades contarão com salas temáticas, refeitório,

Para além de investimentos na infraestrutura,
a Prefeitura também investiu na qualidade
da merenda escolar. A renovação dos itens da

A Prefeitura também lançou olhar diferenciado
para a primeira infância. Até 2016, Fortaleza irá
dobrar o número de Centros de Educação Infantil.
Sete centros já foram inaugurados desde o início
da gestão. No total, serão 125 novas creches (112
do Pró-infância e 13 do Preurbis).

www.robertofarias.com.br
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ATÉ 2016,
FORTALEZA IRÁ
DOBRAR O NÚMERO
DE CENTROS
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL.

alimentação escolar tem o intuito de promover
uma melhor aceitação do cardápio e de criar
bons hábitos alimentares, de forma contínua
e consistente, e, com isso, diminuir o risco do
desenvolvimento de sobrepeso e obesidade.
Os alunos também receberam kit escolar com
novo fardamento, mochila, sandália, agenda
do aluno, material pedagógico coletivo e, pela
primeira vez, material individual (que inclui lápis,
borracha, caneta, apontador, caderno, pincel, cola,

escolar; também a renovação do mobiliário escolar;
a aquisição de novos ônibus, aparelhos de arcondicionado, ventiladores, projetores com lousa
digital e utensílios de cozinha, entre outras.
A cidade de Fortaleza está fazendo história ao
buscar resgatar o encantamento em seus alunos
pela educação pública.

régua, tinta, massa de modelar, entre outros).
Além de tudo isso, outras ações estão acontecendo, como a implantação do Pelotão de Segurança
PPE | EM REVISTA
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Beto Studart
Minha formação é em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Aos 22 anos
de idade, assumi a presidência da Agripec, indústria química formuladora de
defensivos agrícolas. Dediquei quarenta
anos da minha vida profissional àquela
empresa que, para minha satisfação e
orgulho, foi reconhecida como a melhor
do Norte/Nordeste e tornou-se a maior
do setor no Brasil. Com isso, chamamos
atenção de conglomerados internacionais e a australiana Nufarm interessou-se em adquiri-la. Com a venda da Agripec, passei a investir em outros setores.
Hoje, atuo principalmente no mercado
imobiliário, nos estados do Ceará e do
Rio Grande do Norte, com a marca BSPAR. Também temos negócios na área
14

financeira e na área de tecnologia médica. E, em setembro deste ano, assumi a
presidência da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará (FIEC), tendo sido
eleito para mandato único, de cinco
anos, a findar em 2019.
PPE - Atualmente quais os
principais trabalhos da Incorporadora e Construtora?
BS - No Ceará, BSPAR Incorporações e BSPAR Construções, são reconhecidas por repetidos sucessos em
empreendimentos lançados e entregues,
seja por meio de parcerias ou em projetos-solo. Ambas já estão firmadas como
dos mais sólidos players do mercado
imobiliário local, somando, atualmente, 210.669m2 de área construída. No
www.robertofarias.com.br

Rio Grande do Norte, a BSPAR atua
com incorporação desde 2011, projetando e construindo empreendimentos
que se diferenciam pela localização e
alto padrão de qualidade na capital
potiguar. Dentre os principais empreendimentos em execução da BSPAR
Construções e BSPAR Incorporações,
em Fortaleza, citamos especialmente o
recém lançado BS Design, o primeiro
edifício A+ de Fortaleza, a mais alta
graduação de qualidade internacional,
e com pré-certificação LEED. Merecem
referência também os empreendimentos
residenciais Esquina das Silva, Lazulli, Campo Belo, Botânico, Reserva
Passaré, Marbello, Antonio Martins,
La Veritá, Marzzano, Vanguardia e
The Park.
PPE | EM REVISTA
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PPE - Quais os atuais projetos
em andamento da Fundação?
BS - A Fundação Beto Studart foi
criada com o propósito de desenvolver talentos, apoiando crianças, adolescentes e
jovens carentes, potencialmente talentosos, nas diversas áreas do conhecimento
e das artes, incentivando sua pratica e
apoiando projetos desenvolvidos por diversas instituições do Estado do Ceará.
Hoje, contabilizamos apoios a mais de
vinte entidades responsáveis por projetos
sociais, culturais, esportivos, educacionais e de geração de trabalho e renda,
beneficiando um público superior a 20
mil pessoas.
PPE - O Grupo está desenvolvendo outras atividades?
BS - Atuamos no mercado financeiro das praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, com a BSPAR
PPE | EM REVISTA

Finanças, cujo foco é investimentos no
mercado doméstico de crédito corporativo e de crédito imobiliário no Brasil,
estabelecendo-se como um “Single-Family Office”. E a Studheart Medical
Technologies, que é uma empresa de
tecnologia médica, voltada para o desenvolvimento do primeiro um coração
artificial de fabricação nacional, projetado para dar mais qualidade de vida
pacientes com insuficiência cardíaca
avançada.
PPE - Quais os planos de seu
Grupo para o futuro?
BS - Como tudo que fazemos, nosso
objetivo é sempre realizar todos os nossos projetos com eficiência, qualidade e
responsabilidade, proporcionando uma
imagem positiva junto aos nossos clientes, mantendo elevado nível de credibilidade e satisfação.
www.robertofarias.com.br

PPE - O ano de 2015 sinaliza
que teremos um ano difícil com
altas perspectivas de volta da inflação, desemprego, sem falar na
necessidade urgente das reformas tributária e política, tão necessárias ao desenvolvimento de
nosso País.
BS - O ano será de desafios.
Em especial para o setor produtivo,
porque acumulamos perda de produtividade e de competitividade em
todos os setores. Para a superação,
vamos ter que perseguir mudanças estruturais. A reforma política
é urgente, para permitir que a democracia do País volte a ter a credibilidade tão fundamental para a
economia de mercado. A reforma
tributária precisa vir a simplificar o
sistema de arrecadação de impostos,
para acabar com a cobrança dos tributos em cascata e desonerar investimentos e exportações. Não podemos também esquecer a necessidade
de buscarmos uma modernização
das leis do trabalho, que valorize as
negociações coletivas e priorizando
a regulamentação da terceirização.
Além das reformar, vamos ter que
lutar para que se elevem os investimentos em infraestrutura, investimentos públicos e privados em
estradas, portos, ferrovias e aeroportos, garantindo sistemas eficientes de logística.
PPE - Quais os planos na Presidência da FIEC?
BS - Na presidência da FIEC, tenho procurado colocar minhas características de gestor e empresário a serviço
da construção de uma entidade mais
unida, mais forte e mais proativa para
conferir os melhores resultados aos interesses do setor industrial. Meu compromisso é, junto com a diretoria e os
sindicatos filiados, fortalecer a indústria cearense e, assim, aumentar nossa
contribuição para o desenvolvimento
do nosso Estado.
15

MULTIPLIQUE SUAS

GESTÃO
DIREITO

• Direito e Processo Penal
• Direito e Processo do Trabalho
• Responsabilidade Civil
e Direito do Consumidor
• Mediação de Conflitos
• Direito Processual Civil
• Direito e Relações Internacionais
• Direito e Processo Tributários
• Direito e Processo Constitucionais
• Direito Empresarial
• Direito e Processo de Família
e Sucessões
• Audiologia
• Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular
• Saúde Mental e Políticas Públicas
• Enfermagem em Terapia Intensiva
• Transtornos Alimentares e Obesidade

TECNOLOGIA

• MBA em Logística
• MBA em Controladoria e Gerência Contábil
• MBA em Gestão de Pessoas
• MBA em Auditoria
• MBA em Gestão de Eventos e Entretenimento

SAÚDE

OPORTUNIDADES

• Engenharia de Petróleo
• Gerenciamento de Projetos
• Gestão Ambiental
• MBA em Gestão Estratégica
de Processos de Negócio (BPM)
• Engenharia de Obras de Infraestrutura
• Gerenciamento de Obras na Construção Civil

INFORMAÇÕES
3477.3400 | 3178
latosensu@unifor.br
@uniforcomunica
www.unifor.br
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CID GOMES
ELE GANHOU TODAS AS ELEIÇÕES
NOS ÚLTIMOS 20 ANOS, FOI: PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 1994
FOI PREFEITO DE SOBRAL, ELEITO EM 1996
FOI PREFEITO DE SOBRAL REELEITO EM 2000
APOIOU A ELEIÇÃO DO PREFEITO
DE SOBRAL LEÔNIDAS CRISTINO, EM 2004
FOI GOVERNADOR DE OPOSIÇÃO ELEITO, EM 2006
APOIOU A REELEIÇÃO DA PREFEITA DE
FORTALEZA LUIZIANNE LINS, EM 2008
FOI ELEITO PELA PPE UM DOS DEZ
CEARENSES VENCEDORES DA 1ª DÉCADA
DO 3º MILÊNIO, EM 2010
FOI GOVERNADOR REELEITO EM 1º TURNO,
E APOIOU A ELEIÇÃO DA PRESIDENTE DILMA, EM 2010
APOIOU A ELEIÇÃO DO PREFEITO DE
FORTALEZA ROBERTO CLAÚDIO, EM 2012
APOIOU A ELEIÇÃO DO SEU SECRETARIO
CAMILO SANTANA PARA O GOVERNO DO ESTADO,
EM 2014
MUDOU DO PSB PARA O PROS E APOIOU A
REELEIÇÃO DA PRESIDENTE DILMA, EM 2014
FOI NOMEADO PELA PRESIDENTE DILMA
MINISTRO DA EDUCAÇÃO, EM JANEIRO DE 2015
UM DOS 3 MAIORES GOVERNADORES
DA HISTÓRIA DO CEARÁ

PPE | EM REVISTA
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Newland
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ganhou 15x
o diploma
PPE

Respeite a sinalização de trânsito.

Newland 22 anos.
Mais do que nunca,
Toyota por excelência.

FORTALEZA | JUAZEIRO DO NORTE | TERESINA | BRASÍLIA
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Delivery

Online
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www.pizzahut-ce.com.br
ou ligue 3486-1000
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Destaques Empresariais Comerciais,
Industriais e Agropecuários do Ceará de 2014
25ª Edição (Bodas de Prata).

/// Homenageados:
Auge Motos, Avine (25), BSPAR, Coelce (25), DAG, Del Rio Lingerie, Di Poly (25), Diagonal Engenharia, Fortaleza Tintas
(25), Frutacor, Gerardo Bastos (25), JA Distribuidora, Jaysa, Jotujé Distribuidora, Kokid, M Dias Branco (25), Maraponga
Mart Moda, Marquise, Mercadinhos São Luiz (25), Naturágua, Newland (25), Normatel (25), Óticas Boris, Pague Menos
(25), Rabelo (25), RB Distribuidora, RM Soluções em Infraestrutura, Sellene Medicamentos, Shopping Center Iguatemi
(25), Shopping Prohospital, Sorveteria 50 Sabores. *As empresas (25), foram as que mais ganharam nos 25 anos da
Promoção.

/// Homenagem Especial:
Sr. José do Egito – Presidente Reeleito da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD).

/// Comissão Apuradora:
Comissão Apuradora: Reuniu-se na CDL
no dia 02 de Outubro às 10h e foi formada
pelo Sr. Angelim Albuquerque – Diretor da
FAEC e Sr. Francisco Everton – Diretor da
FECOMÉRCIO.

/// Solenidade:

Foi realizada no La Maison – Dia 30 de
Outubro (5ª feira) às 20horas

20
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Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.

/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: (41 Votantes – número recorde)
Sr. Vereador Walter Cavalcante – Pres. da CMF;
Dr. Lúcio Alcântara – Ex-Governador;
Ex-Ministro Ubiratan Aguiar;
Sr. Heitor Ferrer – Deputado Estadual;
Sr. Welington Landim – Deputado Estadual;
Sr. Josbertini Clementino – Secretário da STDS;
Sr. Flávio Viriato de Saboya Neto – Pres. da FAEC;
Dr. Freitas Cordeiro – Presidente da CDL;
Sr. Darlan Leite – Presidente da ABIH;
Dr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE;
Sr. Antônio Cambraia – Pres. da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Sr. João Guimarães – Pres. da Associação Comercial do Ceará;
Sr. Alberto Bardawil – Presidente da TV União;
Sra. Carmen Lúcia Dummar – Presidente da ACERT;
Sr. Alci Porto – Diretor do SEBRAE;
Sr. Otacílio Borges – Secretário Adjunto da Seinfra;
Dr. Aramicy Pinto – Pres. da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Eliseu Barros – Diretor da ABIH Nacional;
Sr. Edmo Linhares – Secretário de Finanças do Eusébio;
Sr. Luiz Marques – Diretor da Santa Casa;
Desembargador Haroldo Rodrigues;

Sr. Antônio Colaço – Ex-Reitor da UVA e Unifor;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Dr. Ernando Uchoa – Advogado e Ex-Presidente da OAB Nacional;
Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor;
Sr. Rubens Studart – Empresário e Advogado;
Sr. Evandro Colares - Publicitário;
Sr. Marcus Lage – Colunista e Advogado;
Srs. Cláudio e Lenise Rocha – Diretores do Hospital São Mateus;
Dr. Sálvio Pinto - Médico;
Sr. Sérgio Braga – Presi. do Sind. dos Livreiros e Ex-Secretário de Estado;
Sr. Juarez Leitão – Poeta e Escritor;
Sr. Antonio Viana – Radialista e Jornalista;
Sr. Lino / Inez Villaventura;
Sr. Lúcio Brasileiro – Jornalista;
Sr. Nazareno Albuquerque – Jornalista e Publicitário;
Dr. Augusto Benevides – TV Ceará;
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário;
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
Dr. Weiber Xavier – Médico;
Sr. Luiz Gastão – Presidente da Fecomércio;

*Além de 1.283 votos pela internet
PPE | EM REVISTA
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Destaques Empresariais Comerciais, Industriais e Agropecuários do Ceará de 2014

Sr. Roberto Fontenele Filho (AUGE MOTOS) recebe do Darlan Leite

Dr. Valman Miranda (BSPAR) recebe do Darlan Leite

Sr. Sérgio Araújo de Sousa (COELCE) recebe do Darlan Leite

Sr. Alexandre Sleiman (DAG) recebe do Darlan Leite

Sr. Thiago Arcoverde (DIAGONAL ENGENHARIA) rec. do Juarez Leitão

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

Sr. Gerardo Bastos Filho (GERARDO BASTOS) recebe do Juarez Leitão

Sr. Jocelio Parente (JA COMERCIAL) recebe do Juarez Leitão

22
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Sr. Antônio Jatay Jr. (JAYSA AUTOMÓVEIS) rec. do Dep. Raimundo Matos

Sr. José do Egito (JOTUJÉ) recebe do Dep. Raimundo Matos

Sra. Klicya Dantas (KOKID) recebe do Dep. Raimundo Matos

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

Sr. Fernando Ramalho (MERCADINHOS SÃO LUIZ) rec. do Dep. Raimundo Matos

Sra. Patrícia Teles (NATURUÁGUA) recebe do Dep. Raimundo Matos

Sr. Osvaldo Studart (NEWLAND) recebe do Dep. Raimundo Matos

Sr. Antônio José Mello (NORMATEL) recebe do Dep. Raimundo Matos

PPE | EM REVISTA
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Sr. Airton e Sra. Fátima Boris (ÓTICAS BORIS) recebem do Dep. Raimundo Matos

Sr. João Rabelo (RABELO SOM E IMAGEM) recebe do Honório Pinheiro

Sr. Felipe Bezerra (RB DISTRIBUIDORA) recebe do Honório Pinheiro

Sr. Fabrício Cavalcante (RM INFRAESTRUTURA) recebe do Honório Pinheiro

Sr. Glauco Holanda (SHOPPING PROHOSPITAL) recebe do Honório Pinheiro

Sr. José Martins (SELLENE REPRESENTAÇÃO) recebe do Honório Pinheiro

Sr. Raniere Lima (IGUATEMI) recebe do Honório Pinheiro

Sra. Neusa Vasconcelos (50 SABORES) recebe do Honório Pinheiro

24
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AS MELHORES EMPRESAS DO CEARÁ POR SEGMENTO, DE 2014 E DOS ÚLTIMOS 25 ANOS

Sr. Airton Carneiro (AVINE) - AGROPECUÁRIA recebe do Darlan Leite

Sr. Daniel Gutierrez (M DIAS BRANCO) - INDUSTRIA rec. do Dep. Raimundo Matos

Sr. Renan Carvalho (MARQUISE) - SERVIÇOS recebe do Dep. Raimundo Matos

Sr. Deusmar Queiróz (PAGUE MENOS) - COMÉRCIO rec. do Dep. Raimundo Matos

/// Homenagem Especial da PPE

Sr. José do Egito (Presidente reeleito da ABAD) recebe Placa de Homenagem Especial do Bosco (Pinheiro Supermercados)

PPE | EM REVISTA
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Há mais de 53 anos

interpretando os desejos de seus clientes, o Armazém Guarany
fundado por Joubran Sleiman, tornou-se um grande parceiro da comunidade.
Desde a época em que as contas eram anotadas em cadernetas e embrulhadas no balcão. Os clientes, já sabiam que podiam
contar com a variedade, cordialidade e pronta entrega dos produtos que mais necessitavam.
Hoje este relacionamento está ainda mais forte. O Armazém Guarany cresceu e virou o DAG (Distribuidor Armazém
Guarany). Que se especializou em produtos de perfumaria e beleza, por que no fundo já sabia que todo mundo ama estar
em dia com o que é belo nesta vida.
Trabalhamos com as melhores marcas e produtos selecionados para justamente atender a necessidade dos consumidores
com uma entrega garantida, atendimento personalizado e inteligência de varejo, usando o Gerenciamento por Categorias,
Layoutização e Merchandising. O que ganhamos com tudo isso? CONFIANÇA. E cada colaborador DAG acredita neste valor.
Não é atoa que nos tornamos referência de distribuição em Higiene e Beleza no Ceará e no Brasil com 72% no mercado
cearense e o reconhecimento de todo este trabalho, deixa tudo ainda melhor.
São mais de 12 mil clientes atendidos nos 184 municípios cearenses, que fazem questão de contarem com as mais
conceituadas marcas, além de produtos oferecidos exclusivamente pelo DAG.
Tudo isso é RELACIONAMENTO, EMPATIA, CONFIANÇA, PROXIMIDADE, CUIDADO, EXPERIÊNCIA, e assim todo dia vamos
deixando a nossa marca, fazendo tudo ficar cada vez mais bonito.
Se você alguma vez ouvir dizer que o DAG sai por ai distribuindo beleza mundo a fora, pode acreditar. Afinal, este sempre
foi o nosso papel, esta é a nossa missão.
DAG, todo dia com você!

www.dagonline.com.br
PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br

27

28

www.robertofarias.com.br

PPE | EM REVISTA

BSPAR Incorporações. Paixão em Construir.

CRECI: 5155 Dezembro de 2014

Maior do que nossos
empreendimentos
só mesmo
os nossos valores.
Transparência, Simplicidade, Qualidade,
Responsabilidade socioambiental, Relacionamento e Solidez.
Esses são os valores que fazem a BSPAR Incorporações ser reconhecida
como uma grife sinônimo de inovação e excelência. Mais do que princípios,
eles são a essência do nosso trabalho. Um trabalho feito com paixão.

PPE | EM REVISTA
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Deputado

José Albuquerque

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

L

iderar a Assembleia
Legislativa do Estado
do Ceará é um desafio
diário e motivador. Há 24 anos, a
Casa do Povo é também a minha
casa. Há dois anos, presido este
Poder, atendendo com prontidão a todos os líderes de categorias que atuam em nosso Estado.
Procuro, assim, exercitar o diálogo nesta gestão.
Desde 2013, protagonizamos duas grandes lutas para o
nosso Estado. A primeira, pela
implantação da Refinaria Premium do Ceará – “Refinaria Já,
Compromisso que precisa ser
cumprido”. A campanha “Ceará sem Drogas” representa ainda outro compromisso de nossa
gestão com os avanços sociais
no Ceará.
A vinda da Refinaria Premium II vai mudar a economia
de todos os municípios do Estado. Há previsão de geração de 90
mil empregos diretos e indiretos
durante a construção da obra.
Além de aumentar a renda, por
meio das oportunidades de negócio para a Capital e para o In30

terior, a Refinaria irá promover
o desenvolvimento econômico e
social do Estado, duplicando o
nosso PIB. Percorremos 12 municípios do Ceará para levar essa
mensagem.
Já com a campanha “Ceará Sem Drogas” estivemos em
quatro macrorregiões do Estado,
levando a mensagem da prevenção à dependência química, em
especial, para os jovens. Contamos com as palestras do ex-jogador de futebol Walter Casagrande, atualmente comentarista da
TV Globo, e do jornalista Caco
Barcellos. A mobilização também chegou ao futebol local,

www.robertofarias.com.br

durante os jogos do Campeonato Cearense. Os times do Ceará
e Fortaleza entraram em campo
com faixas educativas antes das
partidas, dando maior visibilidade à campanha.
Em 2014, aprovamos diversas leis do interesse da população. Destaco aqui a aprovação
da autonomia da Defensoria
Pública e a isonomia salarial
dos servidores do Tribunal de
Justiça, além da autorização
para a construção de um novo
hospital regional no Vale do
Jaguaribe.
A Assembleia completa 180
anos de funcionamento com a
missão de ser um canal de participação e de construção da cidadania, aproximando cada vez
mais o parlamento das pessoas.
Aproveito a oportunidade
para agradecer aos 95.253 cearenses que me conduziram ao
sétimo mandato como deputado estadual. Continuarei trabalhando por todo o Estado. Desejo aos leitores da Revista PPE
boas festas e realizações para o
ano de 2015”.
PPE | EM REVISTA
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INSTITUTO DO CEARÁ, HISTÓRICO,
GEOGRÁFICO E ANTROPOLÓGICO
O Instituto de Ceará é a mais
antiga instituição cultural de nosso
Estado, fundado em 4 de março
de1887, portanto mais antigo
que a Academia Cearense de
Letras, 1894 e a vetusta Academia
Brasileira de Letras, 1897.Tem por
finalidade específica o estudo da
História,Geografia e Antropologia.

D

esde a sua fundação,
o Instituto do Ceará
assistiu a importantes mudanças em nossa História.
O País libertou os escravos, proclamou a República, sobreviveu
à Política dos Governadores, aos
tempos violentos dos coronéis, do
cangaço de Lampião, a inúmeras e
devastadoras secas, a duas guerras
mundiais, á mudança da Capital
para Brasília, a redemocratização,
a promulgação da Constituição-Cidadã, dentre outros.
Para alcançar os seus objetivos
sociais, realiza reuniões mensais da
Diretoria, promove um Ciclo Anual
de Conferências na sua sede localizada na Rua Avenida Rio Branco,
1594-Praça do Carmo.
Quando se diz que o Instituto do
Ceará tem história é porque já foi
presidido por intelectuais da estirpe de Paulino Nogueira Borges da
Fonseca, Tomaz Pompeu de Sousa
Brasil, Guilherme Studart, Carlos
Studart Filho, Gen. Tácito Theófilo
Gaspar de Oliveira, Antônio Martins Filho, o maior cearense de todos
os tempos, Manoel do Nascimento
Fernandes Távora, Raimundo Girão, Mozart Soriano Aderaldo, Luiz
Cavalcante Sucupira, Geraldo da
Silva Nobre e mais recentemente
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por Manoel Eduardo Campos e José
Augusto Vasconcelos.
Dispõe ainda dos seguintes
equipamentos para pesquisadores
e estudiosos da cultura da terra de
Capistrano de Abreu: Uma biblioteca com 39.000 títulos catalogados
com um valioso acervo de obras
raras e expressivos trabalhos de autores cearenses nas áreas de História, Geografia e Antropologia, um
Museu contando com um espaço
interativo, onde o visitante pode conhecer fatos do passado de Ceará,
possibilitando momentos de reflexão e aprendizagem; uma Hemeroteca com publicações de periódicos
produzidos nos séculos XIX,XX e
XXI, entre eles A República, O Ceará, O Cearense, O Unitário, Folha
do Povo e outros, em um total de
127 títulos; um setor de Audiovisual, doado pela família de Francisco
Paceli e composto por fitas cassete,
discos de vinil, CD´s, DVD´s, etc;
uma livraria denominada Sebo da
História, onde podem ser adquiridos material bibliográfico a preços
simbólicos gerando renda para preservação do patrimônio material da
Instituição.
Um importante equipamento
do Instituto do Ceará é o Laboratório de Restauro e Conservação que
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consta de um espaço destinado à
conservação e recuperação de livros
e documentos do Instituto e de outras Instituições, propiciando uma
substancial renda para o Instituto.
Tem ainda o Instituto 3 auditórios que são utilizados de acordo
com o número de espectadores.
A Revista do Instituto editada
anualmente de 1887, sem interrupção, apresenta para os estudiosos
uma radiografia da História do Ceará. Nela importantes intelectuais
cearenses publicam seus estudos,
contribuindo assim para perenizar
fatos e vultos que compõem a cultura cearense.
O Instituto do Ceará reúne-se em
sessões abertas ao público, no dia 20
de cada mês, oferecendo palestras
com temas de importância cultural.
O Quadro Social do Instituto
compõe-se 40 sócios efetivos, além
de sócios correspondentes, beneméritos e honorários.
Oferece ainda um Portal que pode
ser acessado no seguinte sítio: http://
www.institutododoceará.org.br.
Anualmente 150.000 pesqui-sadores consultam-no para dirimir
suas dúvidas ou enriquecer os seus
estudos.
Ednilo Soárez
Presidente.
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Estamos presentes no Colegiado
de Jurados que anualmente escolhe
os Destaques Empresariais do Ceará,
comemorando suas Bodas de Prata.
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JOSÉ AUGUSTO BEZERRA
Presidente da Academia Cearense de Letras

I

O Mapa da Prosperidade

nfelizes são os Povos
que não sabem valorizar os seus mitos, heróis
e modelos. Sem o culto a essas
imagens as novas gerações não
terão padrõesde superação paranorteá-las.
Não é por acaso que a Gréciaclássica consideravaos seus
maiores, nosjogos, nas guerras,
no teatro,na filosofia,na arte, na
literatura,na oratória e em tudo
o mais, como semideuses. Os
jovens nasciam e cresciam sonhando em chegar ao apogeu
e, quando o alcançavam, recebiam a consagração. Estátuas,
efígies, nome nas paredes dos
templos,poder, riquezas e glórias sem limites.Mas, acima de
tudo, ganhavam a imortalidade,
pois suas lendas viveriam, de geração em geração, alimentando
novos sonhose perpetuando a
grandeza daquele povo.
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Todas as importantescivilizaçõesimprimiram essas pegadas
na história. Criaram os seus heróis, mitos e lendas e permitiramque os pósteros procurassem
fazer melhor, tais quaiscampeões olímpicos, que estabelecem
recordes e deixam ao futuro a
responsabilidade de superá-los.
Sem parâmetros anteriores,
portanto, não se poderá aprimorar permanentemente.
O prêmio Nobel, o Oscar e
o Grammy, entre outros, são
tentativas organizadas de se
criar tais referências. O surgimento de Henry Ford, Santos
Dumont,
MahatmaGhandi,
João XXIII, Nelson Mandela
ou Pelé, são exemplos de ícones
que brotam,naturalmente, do
chão da sua terra, e influenciam
a vida de milhões.
As grandes nações começam a definhar quando prinwww.robertofarias.com.br

cipiam a rarear estadistas e
visionários, nos planos moral, intelectual, humanístico,
científico,artístico, políticoetc. Esta falta de profetas e
profecias perturba a sociedade e permite que as drogas,
as desilusões, as depressões
psíquicas, violências e outros
valores negativos substituam
os sonhos, mormenteentre a
juventude.
Nesse sentido é importante
relevar o trabalho de mais de
três décadas feito pelo abnegado Roberto Farias, na PPE
eventos, que vem, paciente e
idealisticamente,entrevistando
expoentes da nossa terra e da
nossa gente.
Procura justamente divulgar valores nobres e trabalhos
elevados, que podem servir de
bússola para as gerações, presente e futuras.
PPE | EM REVISTA
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Os pediatras falam com Deus

E

m medicina, somente quem tem muito amor
a dar, escolhe pediatria como especialidade.
Os pediatras, diz a lenda, falam com Deus.
Fazem seu diagnóstico através de uma semiótica ainda
púbere, retirada da aura dos anjos ou do gesto incipiente do simbólico balbucio. Estes especialistas prescindem
da fala para o diagnóstico, viajam além dos olhos, têm
a leveza do beija-flor e a mão é pluma que cai, transformando o gesto em tolerância e carícia. Na criança, a
dor, a mímica, a careta, o riso, o choro, a cor, o sabor,
a lágrima têm uma interpretação fora dos tratados da
semiologia tradicional. E somente quem tem n’alma a
permissão e o endosso de Deus, pode examinar a leveza
do gesto, a complacência do olhar, a permissividade do
sorriso, a mudez transitória, para conceber na criança,
a certeza do diagnóstico e da terapêutica. Bastaria esta
graça, este império de decências para colocar o pediatra
bem mais perto de Deus. Amém!
José Teles
Academia Cearense de Letras

ANTÔNIO VIANA
É DA CIDADE

Presente no Colegiado de
Jurados de todas as promoções da
PPE no período de 1984 a 2014

Experiência, Transparência
e Credibilidade
AM CIDADE 860
de 6h30min às 8h e de 10h às 11h
www.antonioviana.com.br
COMERCIAL

85 | 8724.0478
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JORNAL
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ganhou 18x
o diploma
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João Carlos
Paes Mendonça
Um dos Maiores Empreendedores do Nordeste Brasileiro. Sua visão empresarial construiu no terreno da antiga cervejaria ASTRA/BRAHMA o mais moderno Shopping Center do Ceará, criando
uma nova área nobre de consumo em Fortaleza.

Perfil
O empresário João Carlos
Paes Mendonça nasceu na Serra
do Machado, interior de Sergipe. Aos 9 anos, começou a ajudar o pai, Pedro Paes Mendonça que, desde 1935, atuava com
uma mercearia na região. Na
sua trajetória de empreendedor
estão a criação e consolidação
do Grupo Bompreço - empresa
que se posicionou entre as três
maiores redes de supermercado
do País - e o desenvolvimento
do Grupo JCPM - holding presidida por ele com atuação em
shopping center, setor imobiliário e comunicação. João Carlos
participou do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Director Board (Conselho Diretor)
do Cies – The Food Business
Forum, com sede em Paris, e
40

que reúne as 500 maiores empresas de alimentos do mundo.
Entre as instituições fundadas
graças ao seu empenho estão a
Associação Pernambucana de
Supermercado (Apes) e a Associação Latino-Americana de
Supermercados (Alas). Durante dez anos, exerceu a função
de presidente da Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras). Foi listado pela Revista
Exame e pela consultoria europeia Merco como um dos 100
líderes empresariais de melhor
reputação no País nos anos de
2013 e 2014. Hoje, o empresário é membro do Conselho da
Associação Nacional de Jornais
(ANJ); da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e da Associação
Brasileira de Shoppings Centers
(Abrasce).
www.robertofarias.com.br

Formação Profissional: Administração de empresas
PPE - Quais as principais
atividades comerciais?
JCPM - O Grupo JCPM atua
nos segmentos de Shopping Center,
Imobiliário e de Comunicação. Tem
participação em 12 shoppings e atualmente estamos construindo o 13º
empreendimento no bairro de Presidente Kennedy, em Fortaleza.
PPE - Como começou o
Grupo JCPM?
JCPM - Os primeiros passos
do Grupo JCPM foram dados na
Serra do Machado, um povoado de
Ribeirópolis, no Estado de Sergipe,
pelo meu pai Pedro Paes Mendonça.
Agricultor de origem, seu primeiro
negócio foi uma pequena mercearia.
Isso foi em 1935. Aos noves anos,
comecei a ajudar meu pai com ativiPPE | EM REVISTA
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dades ligadas ao comércio e, aos 13
anos, trabalhava no balcão. Do povoado, partimos para Ribeirópolis e
daí para Aracaju. E assim o negócio
relacionado ao varejo foi crescendo.
PPE - Onde implantou a
primeira loja e o primeiro
shopping?
JCPM - Bom, o primeiro ponto
comercial da família foi na Serra do
Machado, como já comentei. Mas
a rede que ficou nacionalmente conhecida foi o Bompreço e a primeira
loja com essa marca foi implantada
no Recife, em 1966, quando decidi,
aos 27 anos, sair de Sergipe para
entrar em outros mercados. Já o
primeiro shopping que contou com
participação acionária do Grupo foi
o Tacaruna, no Recife, em 1997.
PPE - E a definição das demais localizações?
JCPM - Isso é algo que não tem
regra. É preciso ter pesquisa, conhecer o mercado e feeling. Quando implantamos um shopping analisamos
vários aspectos, como acesso, fluxo
de pessoas, potencial de crescimento
da região onde está situado. O mais
importante é cada um ter convicção
do que quer.
PPE - Como foi o crescimento do Grupo em Sergipe, no
Nordeste e no restante do Brasil?
JCPM - Foi um crescimento
consciente e muito estudado. Tivemos duas etapas: a da rede Bompreço, empresa que fundamos e que
controlamos até o ano de 2000, cujo
desempenho colocou a bandeira entre as três maiores do País, mesmo
atuando apenas no Nordeste e, e
desde 2001, em ritmo mais acelerado no setor de shopping center.
PPE | EM REVISTA

PPE - Quais os maiores desafios para se abrir um novo
empreendimento?
JCPM - No nosso caso, é conhecer mercado, ter convicção de quais
sãos os seus objetivos.

PPE - Hoje são quantos
shoppings no Brasil e onde?
JCPM - São 12 shoppings em
operação. No Recife, estamos com o
Shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e com o RioMar Recife. No Ceará, inauguramos
em outubro o RioMar Fortaleza. Em
Sergipe, estamos no Shopping Jardins e com o Riomar. Na Bahia, o
Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping. No Sudeste, participamos de dois shoppings em São Paulo:
Granja Vianna e Villa-Lobos.
PPE - Tem atividades comerciais no exterior?
JCPM - Adquiri uma quinta, a
Quinta Maria Izabel, localizada no
Douro, uma das regiões mais belas
de Portugal. Em 2015, vamos lançar nosso rótulo de vinho no Brasil.
Mas é uma atividade que tenho mais
como hobby do que como negócio.
PPE - Quais as diferenças de
abrir um negócio antigamente
ou hoje, no mundo globalizado?
JCPM - Antigamente, o consumo era baixo, não existia tecnologia, era preciso ir aos locais para
conhecer novas experiências e a concorrência era pequena. Hoje, o consumo é alto, tem forte concorrência,
existe a tecnologia para ajudar e a
informação está ao alcance de todos.
www.robertofarias.com.br

PPE - O senhor costuma
fazer essas PPPs como fez em
Fortaleza em outras cidades
brasileiras?
JCPM - Quando implantamos um shopping desenvolvemos
uma região. E muitas vezes para
desenvolver uma região é necessário um aporte de infraestrutura.
A área do Papicu pode ter passado ao largo de muito empresário
por conta disso. O mesmo aconteceu na Bahia e em Pernambuco
onde fizemos grandes investimentos em infraestrutura no entorno
dos shoppings.
PPE - Pretende construir
outros empreendimentos no
Ceará, onde?
JCPM - Já iniciamos a construção do segundo shopping, o
RioMar Presidente Kennedy, no
bairro de mesmo nome. É um
investimento de R$ 480 milhões,
com previsão de conclusão em
outubro de 2016. Serão 275 lojas
dentro de uma área de venda de 53
mil metros quadrados.
PPE - Sua mensagem de
chegada ao Ceará:
JCPM - Pela receptividade que
tivemos da sociedade, dos empresários, das lideranças de classe, órgãos
públicos e da imprensa que sempre
acompanhou o empreendimento
com a nitidez necessária. Tudo isso
nos motivou ainda mais a partir
para segundo empreendimento.
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A melhor equipe de
farmacêuticos para você.
Só a única rede de farmácias com mais de 750 lojas em
todo o Brasil oferece atenção farmacêutica especial em
tempo integral para você. Isso é mais uma prova de que o
nosso amor pelo brasileiro é do tamanho do nosso país.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Farmacêuticos
em tempo

integral

Assistência
Atendimento farmacêutica

24h

Aferição
de pressão
arterial

SAC FARMA 0800 275 1313 - 24 HORAS
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PARABENIZAMOS M. DIAS BRANCO S/A
O GRUPO QUE TEVE MAIS EMPRESAS HOMENAGEADAS PELA PPE
DURANTE OS 25 ANOS (1990 - 2014) DA NOSSA
PROMOÇÃO DESTAQUES EMPRESARIAIS DO CEARÁ

FORAM 40 HOMENAGENS A:
M Dias Branco (Fábrica Fortaleza)
Moinho Dias Branco
GME
Restaurante Praia Centro
Hotel Praia Centro
Fábrica de Eventos
Dom Pedro Laguna Resort

As três gerações da família estiveram presentes nos eventos

PARABENIZAMOS TAMBÉM
O GRANDE COMANDANTE
IVENS DIAS BRANCO
ELEITO O CEARENSE
DA PRIMEIRA DÉCADA DO
^
TERCEIRO MILENIO

Sr. Ivens e D. Consuelo

DANIEL GUTIERREZ, DIRETOR
DO GRUPO RECEBE DO
DEPUTADO RAIMUNDO MATOS
OS DIPLOMAS DE MELHOR
EMPRESA INDUSTRIAL DO
CEARÁ DE 2014 E DOS
ÚLTIMOS 25 ANOS.
Ivens ao falar do nosso evento, em 2000 reconheceu a importância dessa promoção:
“Não se nega a Roberto Farias a disposição para o trabalho, a coragem para os
empreendimentos di ceis e a determinação de executá-los com êxito. Parabéns ao tular
da PPE, por ser um agente animador do desenvolvimento do Estado”.
PPE | EM REVISTA
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Mobilidade Urbana

s ruas das grandes cidades brasileiras estão
enfartadas de carros.
Como o transporte público é em
geral incipiente e precário as pessoas se obrigam a utilizarem o
automóvel em seus deslocamentos. Por outro lado a frota experimentou considerável aumento nos
últimos anos graças a elevação de
renda de boa parte da população e
ao estímulo de crédito para aquisição de veículos.
Em Fortaleza a situação é agravada pela predominância do traçado das ruas em xadrez com cruzamento a cada cem metros. Os
colossais congestionamentos que
se repetem país afora acabaram
por levar os governantes, de todos os níveis, a anunciarem como
prioridade políticas de mobilidade
urbana. Providência tardia, mas
de qualquer forma bem-vinda. Os
eventos de caráter mundial sediados no Brasil, a copa do mundo de
futebol e os jogos olímpicos, exigiram investimentos no setor para
atender imposições dos patrocinadores. Foi o começo, mas não o
bastante. Seja por ser insuficiente
o volume de recursos e as obras
demoradas, seja pelo descaso dos
governos locais quanto à gestão
do trânsito. Interesses de grupos e
corporações interferem no processo para adiar medidas indispensáveis à operação do sistema em detrimento da conveniência pública.
Enquanto não chegam novas
vias, túneis e viadutos é preciso
não descurar de providências operacionais, de qualquer modo uma
ação imprescindível. Deslocar-se
de carro na Fortaleza de hoje é
um suplício urbano que acarreta
prejuízos de tempo e dinheiro. O
44

marco regulatório é frágil e a fiscalização precária. A falta de controle sobre a execução de obras
nas vias públicas, estabelecendo-se horários adequados para realiza-las, o desrespeito à limitação
de tráfego de veículos de carga,
ausência de disciplinamento do
estacionamento de ônibus que
transportam turistas e clientes de
feiras populares e a falta de civismo de motoristas que deliberadamente descumprem normas pioram a situação que já é caótica.
A ocupação de passeios, ruas e
avenidas pelo comércio regular e
informal é progressiva e predadora. Destrói o mobiliário urbano e
restringe a circulação de pedestres
e veículos. A tolerância, justa, com
www.robertofarias.com.br

a informalidade de quem necessita prover seu sustento deve ter um
limite que preserve o direito de locomoção dos demais. A feira que
se expande de forma contínua no
centro da cidade obstruindo por
completo ruas e avenidas é um mau
exemplo de imobilidade urbana que
se reproduz na cidade na ausência
de providências disciplinadoras.
Enfim, há medidas eficazes de
natureza operacional independentemente das grandes obras que encantam os governantes, na alçada
da autoridade municipal capazes
de contribuírem para atenuar o
problema que a cada dia cresce de
importância.
Lúcio Alcântara
PPE | EM REVISTA
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Destaques Empresariais de Serviços
do Ceará de 2014
25ª Edição (Bodas de Prata).

/// Homenageados:

Ari de Sá (Colégio e Sistema de Ensino), B & Q Energia, Bebelu, Cantinho do Frango, Carmel Charme Resort, Ceará Autos,
Churrascaria Sal e Brasa, Clínica Boghos Boyadjian (25), Clínica Dr. Evangelista Torquato, Clínica Jório da Escóssia, Clínica Perboyre Castelo (25), Clínica Wantan Laércio (25), Clube do Vôlei, Compasso Outdoor (25), Complexo Crocobeach,
Complexo Turístico Beach Park (25), Costa, Brito e Aragão Advogados Associados, Creche Escola Espaço Inteligente,
Fábricainfo, Grupo Praia das Fontes (25), Grupo São Benedito, Hospital São Carlos (25), Instituto Volta à Vida, La Maison
(25), LDB Transportes (25), Lopes Immobilis, Marina Park Hotel (25), MCF Consultores, Mulher Cheirosa / Fígaro Barbearia,
Must (25), Picanha do Cowboy, Pizza Hut (25), Plus Buffet Infantil, Queiroz Bacelar Advogados, Record Representações,
Restaurantes Coco Bambu, Sebrae (25), SJ Imóveis, Tempo FM, Turisforma, Unifor, Unimed Fortaleza (25), Uniodonto. *As
empresas (25), foram as que mais ganharam nos 25 anos da Promoção.

/// Homenagem Especial:
Dr. Honório Pinheiro – Presidente Eleito na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

/// Comissão Apuradora:
Reuniu-se na CDL no dia 02 de Outubro às
10h e foi formada pela Sr. Rogério Aguiar
– Diretor da FCDL , Sr. Leonardo Farias
– Diretor da PPE, Sra. Silvia Freitas –
Gerente de Marketing da CDL e Sr. Vicente
de Paiva – Diretor da ABIH.

/// Solenidade:

Foi realizada no La Maison – Dia 30 de
Outubro (5ª feira) às 20horas
46
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Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.

/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: (41 Votantes – número recorde)
Sr. Vereador Walter Cavalcante – Pres. da CMF;
Dr. Lúcio Alcântara – Ex-Governador;
Ex-Ministro Ubiratan Aguiar;
Sr. Heitor Ferrer – Deputado Estadual;
Sr. Welington Landim – Deputado Estadual;
Sr. Josbertini Clementino – Secretário da STDS;
Sr. Flávio Viriato de Saboya Neto – Pres. da FAEC;
Dr. Freitas Cordeiro – Presidente da CDL;
Sr. Darlan Leite – Presidente da ABIH;
Dr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE;
Sr. Antônio Cambraia – Pres. da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Sr. João Guimarães – Pres. da Associação Comercial do Ceará;
Sr. Alberto Bardawil – Presidente da TV União;
Sra. Carmen Lúcia Dummar – Presidente da ACERT;
Sr. Alci Porto – Diretor do SEBRAE;
Sr. Otacílio Borges – Secretário Adjunto da Seinfra;
Dr. Aramicy Pinto – Pres. da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Eliseu Barros – Diretor da ABIH Nacional;
Sr. Edmo Linhares – Secretário de Finanças do Eusébio;
Sr. Luiz Marques – Diretor da Santa Casa;
Desembargador Haroldo Rodrigues;

Sr. Antônio Colaço – Ex-Reitor da UVA e Unifor;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Dr. Ernando Uchoa – Advogado e Ex-Presidente da OAB Nacional;
Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor;
Sr. Rubens Studart – Empresário e Advogado;
Sr. Evandro Colares - Publicitário;
Sr. Marcus Lage – Colunista e Advogado;
Srs. Cláudio e Lenise Rocha – Diretores do Hospital São Mateus;
Dr. Sálvio Pinto - Médico;
Sr. Sérgio Braga – Presi. do Sind. dos Livreiros e Ex-Secretário de Estado;
Sr. Juarez Leitão – Poeta e Escritor;
Sr. Antonio Viana – Radialista e Jornalista;
Sr. Lino / Inez Villaventura;
Sr. Lúcio Brasileiro – Jornalista;
Sr. Nazareno Albuquerque – Jornalista e Publicitário;
Dr. Augusto Benevides – TV Ceará;
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário;
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
Dr. Weiber Xavier – Médico;
Sr. Luiz Gastão – Presidente da Fecomércio;

*Além de 1.283 votos pela internet
PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br

47

Destaques Empresariais de Serviços do Ceará de 2014

Sr. Evandro Colares (ARI DE SÁ) recebe do Ver. Walter Cavalcante

Sr. Alexandre Queiroz (B & Q ENERGIA) recebe do Ver. Walter Cavalcante

Sr. Rony Ximenews (BEBELU) recebe do Ver. Walter Cavalcante

Sra. Roberta Faria (CARMEL RESORT) recebe do Ver. Walter Cavalcante

Sr. José Mauricio Neto (CEARÁ AUTOS) recebe do Ver. Walter Cavalcante

Sr. Luiz de Souza (SAL E BRASA) recebe do Sarmento de Menezes

Sra. Anush Boyadjian (CLINICA BOGHOS BOYADJIAN) rec. do João
Guimarães

Dr. Evangelista Torquato (CLÍNICA DR. EVANGELISTA TORQUATO) recebe
do Sarmento de Menezes
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Destaques Empresariais de Serviços do Ceará de 2014

Dr. Perboyre e Dra. Teresa Castelo (Esposa) (CLINICA PERBOYRE CASTELO)
recebem do Sarmento de Menezes

Dr. Wantan Laércio (CLINICA WANTAN LAÉRCIO) recebe do Sarmento
de Menezes

Sr. Airton Fernandes e Sra. Erica Clemente (Filha) (CLUBE DO VÔLEI)
recebem do Rogério Aguiar

Sr. Estelio de Queiroz (COMPASSO OUTDOOR) recebe do Rogério Aguiar

Sr. Argemiro Guidolin (COMPLEXO CROCOBEACH) recebe do Rogério
Aguiar

Dra. Marisley Brito (COSTA, BRITO E ARAGÃO ADVOGADOS) recebe do
Rogério Aguiar

Sra. Vanêssa Queirós (CRECHE ESCOLA ESPAÇO INTELIGENTE)
recebe do Rogério Aguiar

Sr. Naje Cavalcante (FABRICAINFO) recebe do Raimundo Ferreira

PPE | EM REVISTA
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Destaques Empresariais de Serviços do Ceará de 2014

Sra. Talita Leite (GRUPO PRAIA DAS FONTES) recebe do Raimundo Ferreira

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

Dr. Wilson Meireles e Dr. Monteiro (HOSPITAL SÃO CARLOS) recebem
do Raimundo Ferreira

Sra. Márcia Aguiar (INSTITUTO VOLTA A VIDA) recebe do Raimundo
Ferreira

Sr. Daniel Fiúza (LA MAISON) recebe do Raimundo Ferreira

Sr. Tiago Leal (LDB TRANSPORTES) recebe do Leorne Belém

Sra. Camila Franco (MARINA PARK) recebe do Leorne Belém

Sr. Philippe Gidon (MCF CONSULTORES) recebe de Roberto Farias
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Destaques Empresariais de Serviços do Ceará de 2014

Sra. Eveline Veloso (MULHER CHEIROSA) recebe do Leorne Belém

Srs. Ítalo Veloso e Rennan Perdigão (FÍGARO BARBEARIA) recebem do Leorne Belém

Sr. Walney Haidar e Sra. Priscila Dias (MUST) recebem do Freitas Cordeiro

Sr. Marcus Coelho (PICANHA DO COWBOY) recebe do Freitas Cordeiro

Sra. Patrícia Abreu (PIZZA HUT) recebe do Freitas Cordeiro

Sra. Ticiana Barreira (PLUS BUFFET INFANTIL) recebe do Freitas Cordeiro

Dr. Ricardo Bacelar e Dra. Manoela Queiróz (QUEIRÓZ BACELAR ADVOGADOS) recebem do Freitas Cordeiro

Freitas Cordeiro
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Sr. Edilmo Cunha (RECORD MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) recebe do
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Sra. Ticiana Barreira (RESTAURANTES COCO BAMBU) recebe do Freitas Cordeiro

Dr. João Guimarães (SEBRAE) recebe do Freitas Cordeiro

Sra. Lídia Vieira (SJ IMÓVEIS) recebe do João Guimarães

Sr. Augusto Cesar Lima (TEMPO FM) recebe do João Guimarães

Sra. Ana Cristina Viriato e Sr. Valmir Torres (TURISFORMA) recebem
do João Guimarães

Sr. José Maria Gondim Jr. (UNIFOR) recebe do João Guimarães

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

Sr. Pedro Rogério Jr. (UNIODONTO) recebe do João Guimarães
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Dr. Ednilo Soárez (BEACH PARK) rec. de Roberto Farias, no seu programa de televisão

Roberto Farias, fala nos 25 anos da Promoção

Sr. Caio Soares (CANTINHO DO FRANGO) recebe de Roberto Farias

Sr. Ricardo Bezerra (LOPES IMMOBILIS) recebe de Roberto Farias no seu
programa de televisão

/// Homenagem Especial da PPE

Dr. Honório Pinheiro (Presidente eleito da CNDL) recebe Placa de Homenagem Especial do Presidente da CMF Walter Cavalcante
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AGRADECIMENTO

Dr. Deusmar Queirós

falou em nome dos Homenageados das Empresas
de Comércio, Indústria e Agropecuária do Ceará - 2014.

E

stamos profundamente honrados em receber este prêmio. Mais
uma vez, a Pague Menos é vencedora no segmento farmácia,
do prêmio Melhores Empresas
Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Ceará. Isso é o
reconhecimento de que temos
cumprido nossa missão de levar saúde, higiene e beleza para
os brasileiros.
A honra é ainda multiplicada quando pensamos na longevidade desse prêmio. Afinal,
já são 25 anos incentivando as
grandes, médias e pequenas
Empresas do Ceará que trabalham corretamente e motivando as demais, numa saudável
concorrência.
Sermos homenageados é
sempre muito bom. Agora sermos destaque ao lado de grandes empresas dos mais variados
ramos não tem preço, como:
Destacamos desde já a nossa
gratidão ao colegiado de jurados de alto nível, composto por
dirigentes de entidades empresariais, formadores de opinião,
classistas e personalidades do
mundo socioeconômico do
nosso Estado. Obrigado também aos que votaram pela internet. Obrigado, Roberto Farias, e a todos da PPE.
Preciso compartilhar algo
com vocês: só chegamos até
56

aqui porque sempre tivemos
apoio e exemplos. Pessoas que
acreditaram no nosso potencial, nos nossos sonhos e que
caminharam e continuam caminhando junto. De coração,
um especial agradecimento
aos meus pais, minha esposa,
Auricélia, meus 4 filhos, 14
netos, meu irmão e sócio Ubiranilson Alves, aos amigos,
parceiros, e aos mais de 17 mil
campeões de venda que todo
dia se levantam e fazem, da
Pague Menos, a única rede de
farmácias com mais de 750 lojas em mais de 250 cidades dos
26 estados e no Distrito Federal. Porque o motivo de estarmos aqui hoje é exatamente
esse: o sonho de levar saúde
aonde tiver um brasileiro.
Sei, senhoras e senhores,
que temos pouco TEMPO, por
isso não me excederei. Afinal,
o mais importante da vida é sabermos aproveitar o TEMPO
que nos foi dado. TEMPO é o
nosso bem mais precioso. Eu
gostaria de falar um pouco do
que eu tenho feito com o meu.
Nasci em 47. E para mim,
foi ontem. Lá em Amontada,
interior do nosso Ceará, o meu
pai queria o filho doutor, mas
lá não tinha uma escola tão
boa e equipada. Quando eu tinha 7 anos, meu pai trouxe a
família para Fortaleza, montou
www.robertofarias.com.br

um pequeno comércio, e eu,
já naquele TEMPO, comecei
a vender frutas e rapadura de
porta em porta. Foi assim que
aprendi a amar o comércio.
Não perdi TEMPO: formei-me em Economia na Universidade Federal do Ceará.
Trabalhei na IBM. Entrei no
mercado financeiro e abri a
Primeira Corretora de Valores
do ceará, a PAX, aos 30 anos.
Mas no coração, eu ouvia o
chamado do comércio. Em 81,
montei a primeira Pague Menos no Bairro Ellery. Inspirei-me em tudo que aprendi. Em
PPE | EM REVISTA
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tudo que li e pesquisei. Viajei.
Descobri novas formas. Fui
ousado muitas vezes, como
quando abri as portas das farmácias 24 horas ou quando começamos a fazer recebimento
de contas, descentralizando a
operação dos bancos, com um
modelo que hoje é copiado no
Brasil e no mundo inteiro.
Tenho vivido intensamente meu TEMPO de trabalho,
porque durante toda a minha
trajetória eu sempre tive confiança no Brasil. De quando
comecei pra cá, nosso país já
passou por grandes transformações. Revolução, inflação
galopante, planos econômicos sem sucesso, problemas
políticos. Mas nunca deixei
de amar o nosso país. Sempre
viajei muito e continuo viajando muito pelo Brasil. Cada
vez mais tenho certeza de que
moramos num lugar abençoado por Deus. E nas relações
humanas já avançamos muito
também. Exemplos de como
somos grandes não faltam.
Imprensa livre, judiciário independente, corruptos indo
para a cadeia. Investimentos
em todos os setores, siderúrgicas, refinarias, estradas,
ferrovias, portos, aeroportos.
Nosso Brasil, em breve, será
o celeiro do mundo: maiores
produtores de proteína animal, de soja e anualmente
batemos recordes na produção de grãos. Há bem pouco
TEMPO, um ex-presidente
da República queria que o
salário mínimo valesse U$
100 dólares. Hoje, é mais de
PPE | EM REVISTA

U$ 300 dólares. Há 10 anos,
para comprar um gol 1000, se
pagava mais de 100 salários
mínimos. Hoje, são menos de
50. O desemprego tem o menor índice da nossa história.
Mais de 40 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza e têm acesso não só a
bens e serviços, e sim a uma
vida melhor. Estamos, senhoras e senhores, aproveitando o
TEMPO que nos foi dado.
E com o TEMPO que tenho
quero ser um instrumento a favor da geração de riquezas e da
esperança de um futuro ainda
melhor. Porque, a cada ano, a
vida espera mais de nós. E eu
ainda sou muito jovem, tenho
muito mais a mostrar e oferecer.
Encerro minhas palavras,
senhoras e senhores com uma
reflexão sobre o TEMPO, de
um autor desconhecido, mas
certamente, apreciado:
Imagine que você tem uma
conta corrente e a cada manhã
você acorda com um saldo de
R$ 86.400,00.
Só que não é permitido
transferir o saldo do dia para
o dia seguinte. Todas as noites, seu saldo é zerado, mesmo
que você não tenha conseguido
gastá-lo durante o dia. O que
você faz? Você irá gastar cada
centavo, é claro!
Todos nós somos clientes
desse banco de que estamos falando. Chama-se TEMPO.
Todas as manhãs, são creditados, para cada um, 86.400
segundos.
Todas as noites, o saldo é debitado como perda.
www.robertofarias.com.br

Não é permitido acumular
esse saldo para o dia seguinte.
Todas as manhãs, sua conta
é inicializada e, todas as noites,
as sobras do dia evaporam-se.
Não há volta. Você precisa
gastar, vivendo no presente o
seu depósito diário.
Invista, então, no que for
melhor: na saúde, na felicidade e no sucesso! O relógio está
correndo.
Para você perceber o valor
de UM ANO, pergunte a um
estudante que repetiu de ano.
Para você perceber o valor
de UM MÊS, pergunte para
uma mãe que teve o seu bebê
prematuramente.
Para você perceber o valor de
UMA SEMANA, pergunte a
um editor de um jornal semanal.
Para você perceber o valor
de UMA HORA, pergunte aos
enamorados que estão esperando para se encontrar.
Para você perceber o valor
de UM MINUTO, pergunte
a uma pessoa que perdeu um
avião.
Para você perceber o valor
de UM SEGUNDO, pergunte
a uma pessoa que conseguiu
evitar um acidente.
Para você perceber o valor de UM MILISEGUNDO,
pergunte a alguém que venceu
a medalha de prata em uma
Olimpíada.
Valorize cada momento.
Lembre-se de que o TEMPO não espera por ninguém.
Ontem é história.
O amanhã é um mistério.
O hoje é uma dádiva; por isso,
é chamado de PRESENTE!
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Dr. Wantan Laércio

falou em nome dos Homenageados das
Empresas de Serviços do Ceará - 2014.

A

gradeço à PPE na figura de seu dirigente
maior ENGENHEIRO ROBERTO FARIAS idealizador deste evento e de mais de
uma centena nestes trinta anos
- sendo bem exatos 107 eventos,
e como ele bem disse “Ouvi por
muito tempo dizer que o Ceará costuma esquecer com muita rapidez
as realizações de seus benfeitores.
Dos que, por ações de seu trabalho
ou pelo desempenho na vida pública dão o brilho de sua inteligência e
altaneira dedicação na obra eterna
e dinâmica de construir o progresso
e o desenvolvimento de nossa terra.
Decidido a contradizer a teoria do
esquecimento, imaginamos uma empresa de eventos a PPE, que através
de certames honestos e justos escrutínios, destacasse o merecimento de
pessoas, empresas e entidades e para
elas levantasse o aplauso e a gratidão de sociedade”.
Agradeço ao Colegiado de Jurados de alto nível – com 41 votantes que votaram nesta premiação.
Confesso minha felicidade e orgulho e reparto com os companheiros e empresas distinguidos nesta
noite com o prêmio DESTAQUES
EMPRESARIAIS DE SERVIÇOS
DO CEARÁ - 25ª EDIÇÃO - Bodas de Prata.
Ao ser distinguido pela primeira vez, em 1994 - portanto há quase
21 anos passados - surpreendi-me
inicialmente com a festa e o acolhimento de todos que participavam
como organizadores e premiados.
Aos poucos uma sensação de bem
estar envolveu o ambiente de nosso
trabalho fazendo com que a magia
PPE | EM REVISTA

daquela noite não virasse um momento único e esquecido. Havia a
constatação de que o dever cumprido estava sendo gratificado por
alguém que estava observando.
Aumentou também, mais ainda a nossa responsabilidade - o que
transmiti a todos que comigo participavam, auxiliares, médicos, tecnólogos, funcionários - na então iniciante
CLINICA WANTAN LAÉRCIO.
Portanto, essas homenagens a
todos empresários de serviços do
Ceará presentes, refletem, certamente, a opinião coletiva considerando-se a natureza e diversidade
do colegiado que os escolhe.
Vivemos também, todos nós,
um momento de expectativa, uma
divisão conforme as urnas mostraram. Um certo desencanto que foi
abordado por uma psicóloga recentemente com a seguinte mensagem: Necessitamos processar
sempre passagens na vida . Que
ensaiemos, portanto, passar do
estado de intolerância, raiva, vingança para um estado de compreensão do humano em suas falhas
e encantamentos. Somos todos
maravilhosos e destrutivos. Capazes de amor e ódio. Cabe-nos dar
sentido ao que somos. Cabe nos
apropriarmos do que queremos
ser e fazer, permitindo que a vida
continue.
Gandhi, há mais de 60 anos,
enunciou os sete maiores males do
mundo, que, se não forem combatidos, levam à destruição dos seres
humanos:
Política sem princípios;
Riqueza sem trabalho;
Comércio sem moralidade;
www.robertofarias.com.br

Prazer sem consciência;
Educação sem formação de caráter;
Ciência sem humanidade;
Veneração sem sacrifício!
E a atual crise, na qual estamos bem reflete esses verdadeiros
crimes contra a humanidade, em
especial no que se refere à falta de
princípios na política e à riqueza
sem origem no trabalho!
Reconhecemos como formadores de opinião que somos a nossa responsabilidade no sentido de
ajudar no aprimoramento de valores éticos mais elevados, pois a
nossa omissão poderá prejudicar,
de forma, talvez irreversível o futuro de nossa sociedade e da nossa nação.
Finalizando recordo: “A liberdade é um bem precioso, mas não
está garantida a nenhum país e nenhuma pessoa que não saiba assumi-la, exercitá-la e defendê-la”.
Esta é mais uma missão também nossa.
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Empresas que mais ganharam
nos 25 anos da Promoção
DESTAQUE EMPRESARIAL.

A Melhor Empresa do Ceará
no seu segmento nos últimos

1990 – 2014

Sua carga com destino certo e seguro

anos

Sebrae/Ce – 25x | Pague Menos – 22x | Marina Park – 21x | Fortaleza Tintas – 20x | Gerardo Bastos –
20x | Normatel – 20x | Grupo Marquise - 18x | Beach Park – 18x | Clínica Perboyre Castelo – 18x |
Clínica Wantan Laércio – 18x | M. Dias Branco – 17x | Coelce – 17x | Hoteleira Ary (Seara Hotéis) – 16x
| LDB Transportes – 16x | Must – 16x | Dipoly – 16x | Shopping Iguatemi – 16x | Praia das Fontes – 15x |
La Maison Buffet – 15x | Unimed Fortaleza – 15x | Newland – 15x | Mercadinhos São Luiz – 15x | Avine
– 14x | Hospital São Carlos – 14x | Laboratório Clementino Fraga – 14x | Garcia Lima – 14x | Queiroz
Galvão – 14x | Pizza Hut – 13x | O Boticário – 13x | Consórcio Rodobens – 13x | TAF Linhas Aéreas –
13x | Clínica Boghos Boyadjian – 12x | Compasso Outdoor– 12x | Rabelo – 12x

Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.
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Secretários do Governador Camilo Santana
Vice-Governador
MARIA IZOLDA
CELA DE ARRUDA
COELHO

Fazenda (Sefaz)
MAURO FILHO

Planejamento (Seplag)
HUGO
FIGUEIREDO

Conselho de Educação
PADRE ZÉ
LINHARES

Desenvolvimento
Agrário (SDA)
DEDÉ TEIXEIRA

Políticas sobre Drogas
MIRIAN SOBREIRA

Desenvolvimento
Econômico (SDE)
NICOLLE
BARBOSA
ALCÂNTARA

Esporte (Sesporte)
DAVID DURAND

Ciência, Tecnologia
e Educação Superior
(Secitece)
INÁCIO ARRUDA

62

Chefe de Gabinete
ELCIO BATISTA

Segurança Pública e
Defesa Social (SSPDS)
DELCI CARLOS
TEIXEIRA

Turismo (Setur)
ARIALDO PINHO

Saúde (Sesa)
CARLILE LAVOR

Relações Institucionais
(SRI)
DANILO SERPA

Meio Ambiente
(Semace)
ARTUR BRUNO

Justiça (Sejus)
HÉLIO LEITÃO

Procuradoria Geral do
Estado (PGE)
JUVENCIO
VASCONCELOS
VIANA

Pesca, Aquicultura e
Agricultura Irrigada
OSMAR BAQUIT
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Casa Civil
ALEXANDRE
LACERDA
LANDIM

Cidades (SCidades)
IVO GOMES

Educação (Seduc)
MAURÍCIO
HOLANDA

Infraestrutura
(Seinfra)
ANDRÉ FACÓ

Controladoria e
Ouvidoria
NELSON MARTINS

Cultura (Secult)
GUILHERME DE
FIGUEIREDO
SAMPAIO

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS)
JOSBERTINI
VIRGÍNIO
CLEMENTINO

Recursos Hídricos
(SRH)
FRANCISCO
JOSÉ COELHO
TEIXEIRA

Casa Militar
Cel TÚLIO
STUDART
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Participação da Família Santana nos eventos PPE
Última
Capa do
livrinho dos
Destaques
Empresariais
2014, com
mensagem
a família
Santana.

Eudoro Santana homenageado
nos anos 2003, 2004, 2005 e
2006 – Melhores da Política e da
Administração do Ceará
(foto de 2005).

Camilo Santana na TV Fortaleza,
entrevista de Nº 91 no dia
23/12/2012.
Artigo Publicado na nossa Revista Nº 8 em Fevereiro de 2013.

Ermengarda recebe diploma de Eudoro
PPE | EM REVISTA

Ermengarda Santana homenageada no ano de 2003
Melhores da Agropecuária do Ceará
www.robertofarias.com.br
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Antônio Ermírio de Moraes

Faleceu em 24/08/2014.

Homem de Ideias Fortes
Por acreditar num futuro grandioso para o nosso país, enfrentou todas as
adversidades com a crença inabalável de que era preciso investir.
Por Marco Maciel

U

ma das ideias que melhor sintetiza Antônio
Ermírio de Moraes é
aquela segundo a qual os homens
são fortes quando representam
ideias fortes. Esse perfil o define,
a meu ver, como empresário e homem público, nas atividades que
exerceu em múltiplos setores da
vida nacional, nas associações de
classe que presidiu nos livros e peças
de teatro que escreveu e produziu,
na dedicação apaixonada que sempre teve pelo trabalho beneficente, e
até mesmo na vida política, como
participante ativo de campanhas
eleitorais, dentre as quais caberia
destacar aquela em que estivemos
juntos e que resultou na memorável
eleição de Tancredo Neves para a
Presidência da República.
64

Sua crença na força da comunidade e na necessidade de o Brasil recuperar seu atraso histórico
na área de educação para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, é conhecida por todos
os brasileiros. Suas ideias sempre
foram expressas com franqueza e
com espírito público, com patriotismo e com coragem. A sua postura ética pautou toda a sua vida.
Essa é a verdadeira força de
Antônio Ermírio, esse homem
que desde cedo aprendeu com seu
pai, o valoroso empresário e político pernambucano José Ermírio
de Moraes, a importância do mérito e do amor pela causa pública.
Ele, que poderia ter sido apenas um herdeiro de um grupo
empresarial forte, sempre foi um
homem que acreditou que a sua
maior riqueza não estava nos bens
www.robertofarias.com.br

DEPOIMENTO
SOBRE O EVENTO

Antônio Ermírio
de Moraes
Certamente para mim foi
uma enorme surpresa do meu
nome entre os vinte companheiros que realmente mereceram esse premio. Eu não acho
que possa merecer, e para ser
bem breve devo dizer a vocês
poucas coisas que me foram
ensinadas pelo meu pai. Em
primeiro lugar que a vida e
uma longa lição de humildade.
Em segundo lugar, que no lar é
bondade, educação e austeridade. Nos negócios, seriedade; no
trabalho, correção; para com
os malvados, resistência; para
os arrependidos, perdão; para
os fracos, ajuda; e para com
Deus, reverencia amor e obediência. Foram esses os preceitos
que naturalmente me trouxeram a esta casa. Sinceramente
eu trabalho há 51 anos e nunca
perdi a confiança no destino
do Brasil. Esse é um pais que
merece todo o nosso sacrifício,
muito embora, nos tenhamos
passados fases terríveis nesses
últimos 50 anos. Mas acho
que todos nós temos o direito de acreditar nesse país, que
tenho certeza que no dia de
amanhã essa nação perante o
mundo, não como uma nação
apenas econômica, mas, como
uma nação que seja respeitada
pela inteligência, pelo valor e
pela seriedade de seus homens.
Muito Obrigado.
PPE | EM REVISTA
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materiais, mas, ao contrário, em
valores intangíveis, como honestidade, capacidade de trabalho e
responsabilidade social.
A disposição de fazer da Votorantin uma organização empresarial cidadã, envolvida na manutenção de escolas, creches, bolsas
de estudo, e seu trabalho à frente
da Cruz Vermelha, da Associação Cruz Verde e, nos últimos 29
anos, na direção da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de
Beneficência de São Paulo constituem exemplos significativos de
sua ação inovadora e de sua convicção de que, no mundo de nossos dias, o investimento social e o
trabalho comunitário são cada vez
mais necessários.
Ele soube captar assim, e de
maneira brilhante, a natureza do
papel modernizador que lhe cabia
desempenhar, como empresário
bem sucedido, numa sociedade
em que os homens de negócios
não tinham na época, o hábito
de buscar, eles próprios, soluções
para os problemas sociais e de lutar publicamente pelo resgate da
cidadania.
Por acreditar num futuro grandioso para o nosso País, enfrentou
todas as adversidades com a crença inabalável de que era preciso
investir para crescer e, com isso,
criar empregos.
Tendo herdado do pai José
Ermírio, um dos fundadores da
FIESP, a certeza de que o destino
do Brasil estava no aprofundamento de seu processo de industrialização, comandou pessoalmente
a expansão de suas empresas,
tornando-as, como é notório, um
dos maiores grupos privados da
América Latina.
Vitorioso, a riqueza não lhe encheu os olhos. Ao contrário, forjou
nesse processo uma reputação quase mitológica de administrador sóbrio, sério e competente.
PPE | EM REVISTA

O seu poder reside na força de
suas ideias e de suas convicções,
baseadas na crença em valores tais
como o trabalho, o mérito e a responsabilidade social, em sua postura ética, em sua capacidade de

distinguir com clareza o que é acessório do que é essencial, e, sobretudo, em seu amor pelo Brasil.
MARCO MACIEL FOI VICEPRESIDENTE DA REPÚBLICA.

Em Abril de 2000 a PPE realizou
a maior promoção de sua história. No
Senado Federal, em Brasília, fizemos
o lançamento de uma Revista Nacional com “20 Brasileiros Vencedores do
Século XX”, escolhidos por uma pesquisa na Internet e ouvindo Formadores de Opinião de vários Estados do
País. Em Agosto do mesmo ano, no
Petit Trianon da Academia Brasileira
de Letras, no Rio de Janeiro fizemos
a entrega de diplomas a esses 20 Brasileiros, uma solenidade muito prestigiada, inclusive por muitos Imortais.
Naquela ocasião, os homenageados deram depoimentos históricos,
que apresentamos aqui nesta citação
de 2 dos mais ilustres, que faleceram
agora em 2014 – O grande Cirurgião Dr. Adib Jatene e o mega empresário
Antônio Ermírio de Moraes. Eles foram descritos na Revista por 2 Brasileiros igualmente ilustres, o cirurgião Dr. Régis Jucá e o Vice-Presidente da
República Dr. Marco Maciel, respectivamente.
Dessa Maravilhosa Seleção de Brasileiros Vitoriosos, quase todos com
mais de 80 anos de idade, apenas 8 continuam vivos: Dom Paulo Evaristo
Arns, Emerson Fittipaldi, Fernanda Montenegro, Ivo Pitanguy, João Havelange, Mauro Sales, Pelé e Roberto Carlos. Dos 20 homenageados o primeiro a falecer foi o quase centenário e inesquecível Barbosa Lima Sobrinho, 90
dias depois da Solenidade.
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Adib Jatene

Faleceu em 14/11/2014.

Um homem para todas estações
Um dos pontos mais altos de sua carreira foi à realização da correção anatômica, em nível arterial, da transposição dos grandes vasos.
Por Régis Jucá

A

dib D. Jatene nasceu em
Xapuri, Acre, Brasil,
em 4 de junho de 1929.
É casado com dona Aurice B. Jatene. Tem quatro filhos, sendo três
médicos: Fábio, Marcelo e Iêda.
Graduou-se em 1953 pela Faculdade de Medicina da USP (o HC
da USP foi inaugurado em 1944)
e, ainda quando estudante, em
1951, começou a trabalhar com o
legendário professor Zerbini. Nos
dias atuais, quando se fala na interiorização temporária do médico,
devemos relembrar que Jatene trabalhou em Uberaba, Minas Gerais,
entre agosto de 1955 a dezembro
de 1957, quando foi professor de
Anatomia Topográfica da Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro e lá desenvolveu seu primeiro modelo de coração-pulmão
artificial para circulação extra-cor66

pórea conciliando, desde cedo, o
ensino médico com a criatividade
instrumental , características que o
nosso homenageado vem mantendo em toda a sua vida.
Raríssimos, se é que os há, currículos tão ricos na área médica,
na área administrativa da saúde
e no ensino superior como o de
Adib Jatene. De cirurgião a diretor
do Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia, diretor geral do Hospital do Coração da Associação do
Sanatório Sírio, professor titular
de Cirurgia Torácica da FMUSP e,
como tal, diretor do Incor. De março de 1979 a maio de 1982, foi secretário de saúde do Estado de São
Paulo e por duas vezes ministro da
Saúde. Em outubro de 1990, foi
eleito diretor da Faculdade de Medicina da USP e, em 1989, foi eleito membro da Academia Nacional
de Medicina, ocasião em que seu
memorial encantou seus pares pela
www.robertofarias.com.br

DEPOIMENTO
SOBRE O EVENTO

Adib Jatene
Eu devo confessar que eu
fui surpreendido por esta condecoração honrosa e refletindo
eu cheguei à conclusão de que
isso é resultado e consequência
de uma série de circunstancias
que ocorreram na minha vida.
Circunstancias somadas com
uma grande dose de sorte e
eu tenho algumas pessoas que
foram fundamentais na minha
vida, a minha mãe viúva aos
28 anos com 4 filhos no Acre
sem recurso, me ensinou que
se escreve na areia o mal que se
recebe e se grava no mármore o
bem que se conquista. Eu tive a
sorte de trabalhar com o Profº
Zerbine e com Dante Pazzanese, duas figuras legendárias de
Cardiologia Brasileira, com o
Profº Zerbine eu aprendi que
nada resiste ao trabalho e com
o Profº Dante Pazzanese eu
aprendi que só se é realmente
independente quando se consegue dominar dois sentimentos
menores, que são a inveja e a
vaidade, e eu tive a sorte de trabalhar com colaboradores que
me sustentaram e me suportaram no Instituto Dante Pazzanese, no Hospital do Coração e
no Instituto do Coração Incor,
com todos eles eu divido essa
honraria e essa homenagem.
Muito Obrigado!
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conciliação entre a parte administrativa e as 80 mil cirurgias que ele
e seus colegas de equipe já realizaram, segundo me foi contado pelos
acadêmicos José Hilário, recentemente falecido, e Ernani Aboim. É
autor ou co-autor de mais de 700
trabalhos científicos.
Um dos pontos mais altos de
sua carreira foi a realização da correção anatômica, em nível arterial,
da transposição dos grandes vasos,
chamada de operação de Jatene,
por outros de arterial switch. Esta
operação foi apresentada ao mundo cirúrgico científico no 2º Henry
Ford Hospital Simposium on Cardiac Surgery, realizado em Detroit
em outubro de 1975. O 1º Simpósio havia ocorrido em 1955, no
início da cirurgia cardíaca e neste
segundo, em 1975, a cirurgia cardíaca já era madura, mas eis que
o Dr. Jatene apresenta um trabalho
que não estava no programa e recebe, desde então, o aplauso internacional. Obviamente, o trabalho foi
posteriormente publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e
na mais importante revista da especialidade The Journal Thoracic
andCardiovasc. Surgery (Mosby
Year Book). Os anais do Congresso
de Henry Ford foram editados por
Júlio Dávila e publicados em 1977
pela Apleton Century Crofts. Na
área internacional, entre inúmeras
comendas, é membro honorário da
American Association for Thoracic Surgery e entre 1985 e 1987 foi
presidente da International Society
for Cardiovascular Surgery.
Na cardiologia nacional, foi
presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, ocasião em que, no seu discurso final afirmou: “mas que a tecnologia não substitua o raciocínio
clínico, que a eficiência não se contraponha ao afeto, que a máquina não domine o homem e que o
amor não morra em seu coração”
PPE | EM REVISTA

(Brasília, 27 de setembro de 1987).
No Ministério da Saúde, como
em outros cargos, Jatene foi um
homem de propostas, como foi o
caso da CPMF. Aliás, parodiando
Jatene, ouso afirmar que o Brasil só
será um país forte quando o número de pessoas que têm propostas foi
maior do que as que só reclamam.
Interessante notar que setores
do Governo, principalmente da
área econômica, que eram contra a
idéia do Dr. Jatene sobre a CPMF,
mudaram complemente de opinião. Depois de ter sido crucificado pelos economistas do Governo,
Jatene escreveu no Estado de S.
Paulo, no dia 7 de março de 1997:
“Os economistas que cuidam da
macroeconomia, convivem com a
riqueza e com o poder econômica e
financeiro, têm dificuldade para entender os problemas da pobreza. Os
médicos que desde os bancos acadêmicos convivem com pacientes
pobres, sentem o drama que eles enfrentam quando doentes, revoltam-se com a injustiça que vem se perpetuando e têm enorme dificuldade
em aceitar as limitações que a área
econômica lhes impõe”. Esta frase,
na minha opinião, é um primor de
síntese e de lógica.
O grande fisiologista Cannon
descreveu que o espírito pioneiro
necessitava ter curiosidade, otimismo, imaginação, observação rápida e combinação de capacidade de
www.robertofarias.com.br

trabalho com persistência. Todos
estes atributos Jatene os possui,
mas no que concerne à persistência
penso que, para aprovar a CPMF
retirando o SUS da falência total, a
persistência de Adib Jatene só é superada pela Erhlich, que descobriu
o primeiro tratamento para a sífilis
com o arsênio 606 depois de 605
fracassos. William Gerald Austen,
meu preceptor na Universidade de
Harvard, em seu discurso de presidente da Society of University
Surgeons (Surgery, julho de 1973),
entidade que me orientou nos Estados Unidos, enumerou as qualidades que o cirurgião universitário
deveria possuir: caráter, honestidade, tato, humildade, respeito pelos
outros, lealdade, habilidade técnica, mas com reconhecimento das
limitações, senso de trabalho em
equipe, calma durante as tensões,
otimismo, senso de humor, desejo
de novos conhecimentos e reconhecimento do valor do tempo.
Platão e Aristóteles são mais sintéticos afirmando que os fundamentos da virtude são a coragem, a justiça e a moderação. Jatene também
possui estes predicados.
RÉGIS JUCÁ FOI
CIRURGIÃO, PROFESSORDOUTOR DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ E
MEMBRO DA ACADEMIA
CEARENSE DE MEDICINA.
67

68

www.robertofarias.com.br

PPE | EM REVISTA

GBP-0123-14-ANUNCIO REVISTA PPE FIM copy.pdf

PPE | EM REVISTA

1

22/12/14

16:47

www.robertofarias.com.br

69

ENTREVISTA

Vanessa Vidal
A deficiente auditiva que superou
dificuldades e preconceitos.
Foi eleita em 2008, a segunda
mulher mais bonita do Brasil e
participou de vários concursos
internacionais. Estudou, se
formou e hoje é professora da
Universidade Federal do Ceará.
PPE - Onde estudou, cursos
primário, secundário e superior?
Os estabelecimentos criaram dificuldades para aceita-la como
aluna? Como participava das aulas, tinha professores especiais?
Vanessa Vidal - Meus primeiros passos rumo à alfabetização foi
no Colégio Santa Isabel, estude apenas por seis meses, pois a direção da
escola, desde os primeiros dias não
tiveram boa vontade para comigo,
sempre alegando não ter professores
especializados para me acompanhar.
Então minha mãe resolveu me colocar em uma escola especial, Instituto
Fellipo Esmaldone, foi lá que me alfabetizei e aprendi muito. Depois fui
para o Antigo Colégio das Doroteias
e finalmente concluir o ensino fundamental no Colégio Geo Master e detalhe sem professores especializados,
sem interpretes, só mesmo com uma
dose de muita boa vontade e interesse de crescer, de evoluir, sonhar e ser
feliz. Depois ingressei na UNIFOR
Universidade de Fortaleza, do qual
comecei minha luta pelo direito de
ter um interprete em sala de aula Fui
à primeira aluna surda a conquistar
este direito, fruto de muita luta.
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PPE - Onde e em quantos
anos fez os seus cursos secundário e superior?
VV – Estudei no Institutlo Fellipo Esmaldone, Colégio das Dorotéias, Colégio Geo Master, Unifor
Universidade de Fortaleza, Fic Faculdade Integrada do Ceará e UFC
Universidade Federal do Ceará.
Conclui meus estudos aos 27 anos.
Sou graduada nos cursos de Ciências Contábeis, e Letras Libras,
tenho pós-graduação em língua de
Libras e no momento estou cursando o Mestrado.
PPE - Quais trabalhos desenvolveu nos seus tempos de
estudante?

campanha de moda, participei de
inúmeros desfiles à nível norte e
nordeste, recebi convite de agências
para morar em São Paulo, mas no
momento não me sentia preparada
para morar em outro estado, principalmente com o limite de não ouvir. Fui diretora da Associação dos
surdos do Ceará. Trabalhei na Copedef (Coodenadoria da pessoa com
Deficiência) por um período de cinco anos. Criei a CEMIL - Central
de Interprete e tradutores de Libras.
PPE - Como surgiu o convite
para participar do Concurso de
Miss Ceará? Depois partiu para
São Paulo, onde ganhou o 2º

VV – Comecei a Modelar aos 13
Anos, estampei meu rosto em várias

www.robertofarias.com.br
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lugar no Miss Brasil, depois foi
para China onde participou do
Concurso Miss Beleza Internacional. Como foi participar desses concursos?
VV - O convite surgiu da Coordenadora do Miss Ceará Jorlene
Cordeiro, do Empresário da Banda
Acaiaca Guilhermino Benevides que
na época era Coreografo do Concurso e da Sra Maria do Carmo, diretora
do Clube dos Diários. Venci o certame em 2008, Miss Ceará, Conquistei
o direito de disputar o concurso Miss
Brasil que em 54 anos de concurso
nunca nenhuma pessoa com deficiência teria participado, e eu fui à priPPE | EM REVISTA

meira. Enfrentei muitos
obstáculos, por alguns
momentos me sentia
excluída por parte das
outras candidatas, mas
agradeço muito aos diretores do Concurso Boonerges, Nayla e Rono,
por terem contratado um
interprete de libras para
está comigo durante todo
o período de preparação.
Fiquei em segundo lugar
e recebi o titulo de Miss
Brasil Beleza Internacional. Em seguida fui
representar o Brasil no
Japão no Concurso Miss
Beleza
Internacional
do qual foi um concurso muito desigual, tive
muitas dificuldades, não
houve nenhuma acessibilidade quanto à questão
da minha surdez, mandaram uma pessoa que
se dizia interprete, mais
de interprete ela não tinha nada e para piorar a situação,
não falava Inglês nem Espanhol,
foi horrível, não pude falar do nosso
querido Brasil da nossa cultura, das
nossas belezas, me senti muito triste.
Em 2011 participei do Miss Dearf
Wold Em Praga Republica Tcheca,
conquistei a 5ª colocação

que me ajudaram muito, conheci
pessoas surdas francesas que apesar
da nossa língua de sinais, não serem
universal, mais existe outras formas
de nós surdos estrangeiros se comunicar é através da língua GERTUNO.
PPE - Como está realizando
anualmente aqui em Fortaleza
um Concurso de Miss Brasil de
Deficiente Auditiva? Como consegue patrocínios, passagens e
hospedagens para as candidatas?
VV – Sim estamos realizando
um concurso para jovens surdas
do Brasil, a ideia surgiu através do
concurso que participei em Praga
Republica Tcheca, Miss Deaf Word
e a convite do coordenador Sr. Josef,
aceitei o desafio de coordenar aqui
no Brasil o Miss Surda Brasil em
parceria com o Miss Deaf Word.
E graças a Deus estamos na quarta edição e cada edição o concurso
tem sido de muito sucesso. Quanto
aos patrocínios, é lutando mesmo,
buscando apoio com o governo do
estado, empresários, é uma luta incansável que esta valendo a pena.
PPE - Continua fazendo trabalhos de modelo e manequim?

PPE - Você já fez viagens
internacionais sozinha? Como
você se comunicava?
VV – Sim, em 2005 participei do
IV congresso Internacional de surdos
em Madri na Espanha. Viajei sozinha, e não tive grandes dificuldades,
encontrei amigos surdos brasileiros,
www.robertofarias.com.br
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VV - Continuo modelando sim,
não com tanta frequência, procuro
selecionar bem os trabalhos, pois
tenho outras atividades, sou professora de Libras da Universidade
Federal do Ceará UFC, coordeno
o concurso miss surda Brasil, viajo muito, palestrando por todo o
Brasil, ministrando palestras sobre
inclusão social, então tenho uma
agenda muito cheia.

PPE - Você casou com um
rapaz também deficiente auditivo, muito bonito. Pretende ter
filhos logo?

lhe pelos seus objetivos, como
você fez e conseguiu.
Minha mensagem de coragem e superação!

VV - Obrigado pelo elogio ao
meu marido, sim ele é muito bonito,
charmoso, e uma pessoa muito integra, honesto, trabalhador, carinhoso, pretendemos sim ter filhos mais
não agora.

PPE - E as atividades profissionais?

PPE - Acrescente algo que
não tenha lhe perguntado.

VV - Como falei anteriormente,
sou professora de Libras concursada
pela Universidade Federal do Ceará
– UFC. Estou concluindo o Mestrado, sou Palestrante e coordeno o concurso miss surda Brasil.

VV - Gostaria de falar um pouco
da minha autobiografia que lancei
em 2010 “A Verdadeira Beleza”
uma historia de superação, que por
sinal foi um sucesso de vendas. Inclusive já lançamos a 2ª Edição.
Tive a oportunidade de lançar em
vários estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Natal,
Florianópolis, etc. É também de minha autoria as cartilhas “Sensibilizar para inclui” e Como lidar com
pessoas com deficiência auditiva e
ou surdez, que teve lançamento inédito no Museu da Republica no Rio
de Janeiro.

Nasci com surdez profunda,
mas a falta de um dos sentidos
nunca me impediu de crescer,
evoluir sonhar amar e ser feliz,
muito cedo descobri o caminho
que queria seguir, venci barreiras
que para muitas parecia intransponíveis, me tornei a rainha da
comunicação, como disse o Governador Cid Gomes no depoimento que fez para meu livro.

PPE - Onde está trabalhando
atualmente?
VV – Universidade Federal do
Ceará – UFC
PPE - Como vai à vida de
casada?
VV - Muito maravilhosa, meu
esposo também é surdo é professor da
Universidade Federal do Ceará.
72

PPE - Sua mensagem às pessoas deficientes para que batawww.robertofarias.com.br

Muito cedo experimentei
voar chegar longe com minhas
próprias asas, sai pela a vida
abrindo portas e sempre mostrando aos outros que tudo é
possível quando se é determinada e luta incansavelmente por
seus objetivos.
Então eu digo, nunca desista dos seus sonhos por mais
difíceis que pareçam, lute,
busque, enfrente mostre que
você é capaz e com certeza se
superarar.
Vanessa Vidal
PPE | EM REVISTA
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Heitor Férrer:

a voz do povo na tribuna da Assembleia Legislativa

O

deputado estadual Heitor
Férrer é uma dessas personalidades que estão cada
vez mais raras na política partidária.
Por primeiro pelo fato de entender
que a Política é a arte de gerir com
lisura e honestidade plenas os bens
públicos, administrando com rigor
ético os recursos que o povo coloca
nos cofres públicos por intermédio
dos impostos que pagam. Filiado à
mesma agremiação partidária – o
Partido Democrático Trabalhista-PDT – desde 1987, Heitor Férrer
inicia neste ano de 2015 o quarto
mandato como representante do
povo cearense no Parlamento estadual. Ascendeu à Assembleia
Legislativa eleito em 2002, depois
de haver cumprido três mandatos e
meio como vereador de Fortaleza.
74

Daquele tempo a esta parte tem-se
caracterizadocomo um parlamentar constitucionalista, realizando
um trabalho oposicionista sem se
deixar enredar por picuinhas que
em nada contribuem para o bom
governo do povo cearense. Para
Heitor Férrer vale o ensinamento
de Rui Barbosa, segundo o qual a
Política é a arte de bem governar
o Estado e não se confunde com
politicagem que rima com criadagem; nem com politiquice que
rima com canalhice.
No exercício de suas atividades parlamentares, Heitor Férrer
ocupa a tribuna da Assembleia
Legislativa do Ceará com assiduidade e desenvoltura, posto que é
orador fluente. Do mesmo modo,
assiste-o uma qualificada asseswww.robertofarias.com.br

soria que lhe proporciona uma
ação objetiva na apresentação de
proposituras que vão ao encontro
dos anseios e necessidades da sociedade cearense. Seus veementes
discursos criticam, denunciam,
orientam, fiscalizam e ajudam
o governo do Estado a tomar as
decisões que a população reivindica e cobra. Sempre arrimado
nos mais elevados interesses do
povo cearense, faz do Parlamento
instrumento de interpretação dos
desejos e necessidades de todos
os cearenses e não apenas de segmentos da população.
Durante sua trajetória como
deputado estadual, além do uso
cívico e corajoso da tribuna parlamentar, Heitor Férrer apresentou
importantes projetos de lei à Casa
PPE | EM REVISTA
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do Povo, os quais referendam as
reiteradas postulações de que saiu
vitorioso nas urnas. No primeiro
aspecto de sua atuação, vale ressaltar a denúncia que fez dos abusos
cometidos por personagens com
poder de mando no governo, os
quais se usavam os empréstimos
consignados para extorquir com
juros exorbitantes, os servidores
públicos do Estado. Com base em
fatos irretorquíveis, cobrou providências concretas do governo que,
titubeante, atendeu aos reclamos
da população que se fazia ouvir de
forma intrépida pela voz do deputado Heitor Férrer na tribuna da
Assembleia Legislativa.
Como legislador Heitor Férrer
apresentou projeto de lei dos mais
caros à sociedade cearense, o qual
insere no ordenamento legal do
Estado do Ceará, a Lei da Ficha
Limpa, ampliando seu alcance em

relação à legislação aprovada pelo
Congresso Nacional. Esta pune os
agentes públicos “fichas-sujas” no
âmbito parlamentar, enquanto a
o projeto de autoria do deputado
Heitor Férrer, que se tornou lei,
estende a punição àqueles que forem convidados a ocupar cargos
públicos em qualquer instância de
governo. A lei estadual da Ficha
Limpa estabelece, portanto que
para assumir qualquer cargo na
estrutura de governo do Ceará tem
que ser FICHA LIMPA.
Entre as proposituras apresentadas por Heitor Férrer para a preciação dos seus pares, citamos: 1.
Lei que obriga atendimento prioritário nos bancos aos deficientes físicos, grávidas e idosos; 2. Lei que
determinou o fim da aposentadoria de governador e que configurava uma imoralidade, uma vez que
teve ocupante do cargo se aposen-

tando com seis meses de mandato;
3. Lei que criou a CPI do desvio
de dinheiro da merenda escolar, a
qual culminou com a cassação do
deputado envolvido no rumoroso
escândalo; 4. Lei de iniciativa popular que concede ao cidadão em
nível de Estado, o direito de apresentar proposituras à Assembleia
Legislativa, que poderão se tornar
leis; 5. Ação judicial que obrigou
concurso público para Auditor e
Procurador nos Tribunais de Contas; 6. Lei que obriga a todos os
hospitais de Fortaleza a possuírem
gerador interno de energia; 7. Lei
que assegura aos profi¬ssionais
da saúde a incorporação da gratificação de plantão na aposentadoria. Enfim, é Heitor Férrer um
homem vocacionado para a Política e que honra a atividade parlamentar e engrandece o Parlamento cearense.

www.delrio.com.br
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trabalho em prol dos cearenses

E

leito em 2014 com
180.157 votos, conquistados em 182 municípios, para assumir o segundo
mandato como deputado federal,
Danilo Forte figura hoje como um
dos grandes nomes da política cearense. Ter sido o 5º mais votado no
último pleito foi fruto do trabalho
que Danilo desenvolveu ao longo
de seu primeiro mandato, surpreendendo positivamente os caciques da
política brasileira pela capacidade
76

de articulação e determinação em
destravar projetos que levam desenvolvimento ao Ceará. Foi com esse
intuito que integrou por duas vezes
(2011 e 2013) a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos
e Finanças, que reúne senadores e
deputados e delibera sobre a aplicação dos recursos do Executivo e foi
o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 (LDO).
“Conseguimos aprovar em nosso relatório da LDO questões eswww.robertofarias.com.br

senciais na compatibilização entre
o anúncio e a execução dos investimentos, especialmente das grandes
obras de infraestrutura, e os programas de educação e saúde, além do
fortalecimento dos municípios, inibindo gargalos que paralisam obras,
dificultam a aplicação dos recursos
públicos e dificultam o atendimento
das demandas sociais”, disse.
Um dos destaques de sua atuação em Brasília foi a promulgação do aumento do repasse de
PPE | EM REVISTA
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verbas ao Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), que veio
coroar uma luta travada há oito
anos no Congresso. Outra vitória
importante foi o Orçamento Impositivo, a principal bandeira de
autonomia do legislativo, aprovado na Câmara e no Senado.
“O que nós buscamos, sempre, é que realmente o Governo
funcione para contemplar e trazer de volta o País para o eixo do
crescimento e do desenvolvimento, para a geração de emprego e
renda, para que os projetos que
foram prometidos possam ser efetivados.”
De acordo com o deputado, a
preocupação da sociedade com
os elevados custos dos investimentos federais em diversas áreas foi o principal motivo para
a apresentação de Projetos de

Lei como a que oferece maior
transparência às licitações com
registro de preços; que estabelece regras mais rígidas para contratação pelo governo federal
de obras de engenharia e a que
prevê a competência da Agência
Nacional de Saúde para reger o
reajuste nos planos coletivos de
saúde. Além dos Projetos de
Lei que fortalecem instituições
culturais cearenses, como o que
inclui a inscrição do nome do
Chico da Matilde, o “Dragão
do Mar”, no Livro dos Heróis
da Pátria, em Brasília e o que
inclui no Calendário Turístico
Nacional a “Caminhada com
Maria”, realizada anualmente
em Fortaleza.
Vivendo uma das piores secas
dos últimos 55 anos, os problemas ligados à falta de água no

Estado também tem sido uma
preocupação constante do parlamentar. Para Danilo, além das
obras de abastecimento, o ideal é
promover alternativas eficazes de
convivência com essa situação.
“Não é justo que em pleno
século XXI muitas comunidades
ainda sejam abastecidas por carros pipa. Precisamos fortalecer as
ações deconvivência com a seca
para tentar minimizar ao máximo os efeitos da estiagem sobre
a população. Além da importância das obras estruturantes, como
a exploração da Mina de Itataia,
implantação da Refinaria que irão
promover a geração de emprego
e renda a uma das regiões mais
carentes do Ceará, possibilitando
intervenções que permitam às famílias condições de convivência
com o clima do semiárido.”

Avenida José Amora Sá, 1501 - Distrito Industrial II
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PENSAMENTOS DE LIDERANÇAS

notadamente, aquele voltado à produção redução da oferta de seu principal produde leite, produto nobre e de elevado valor to, a sua tão apreciada carne.
econômico na alimentação humana, em
Um outro segmento da mais destacada
especial na infantil.
relevância econômica, especialmente, no
Ele cita outras atividades, também, que respeita às exportações cearenses, é a
de destaque na economia primária do fruticultura irrigada que, com a deficiência
Estado, com ênfase para os segmentos da hídrica de nossos reservatórios, até mesmo as
apicultura e aquicultura que, não obstan- grandes barragens, a exemplo do que já ocorte serem por demais afetados pelas secas re com o perímetro irrigado Curu/Paraipaba,
consecutivas, ainda despontam com um com a suspensão da oferta hídrica, refletindo
significativo VBP – Valor Bruto da Produ- na cultura do coco, que tem o Ceará como o
Flávio Viriato de Saboya - FAEC
ção. No que concerne à ovinocaprinocul- segundo maior produtor do Nordeste.
O Presidente da FAEC vem, também,
O Presidente da Federação da Agricul- tura, Flávio reconhece a sua fragilidade
tura e Pecuária do Estado do Ceará e do frente aos efeitos das estiagens prolonga- insistindo que o Ministério da Agricultura,
Conselho Administrativo do Serviço Nacio- das. Fato que torna um valioso pretexto Pecuária e Abastecimento – MAPA, prorronal de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/ para que os produtores conscientizem-se gue o prazo estabelecido para a renegociaCE, vem defendendo a execução de Progra- de que uma reserva alimentar animal, a ção das dividas rurais até o mês de maio
mas voltados à reserva alimentar dos re- exemplo do feno e da silagem, especial- de 2015 que, pela Portaria Interministerial
banhos cearenses e o Seguro Seca que, com mente com o uso da irrigação onde houver específica para o caso, seria expirado agocerteza, solucionará os problemas enfren- disponibilidade hídrica necessária para ra no dia 30 de dezembro corrente, fato
tados pelos efeitos nefastos das estiagens tal, por se tratar de uma atividade por de- que representa uma substancial medida
prolongadas. Destaca, com firmeza, o tra- mais dependentes do suprimento de pastos beneficiadora do nosso já espezinhado
balho executado pelo subsetor pecuário, nativos, o que reflete, essencialmente, na produtor rural.
Parabéns à PPE pelos 25 anos de realização da promoção Destaques Empresariais do Ceará (1990 - 2014)

FACIC segunda entidade empresarial mais antiga de nosso Estado, juntamente
com o INSTITUTO MACRO, seu braço de trabalhos econômico e social
parabenizam a PPE Promoções e Eventos Ltda pela realização dos Destaques
Empresariais do Ceará, a única promoção do Estado e do País que comemorou
Bodas de Prata. Com muita honra compomos o colegiado de jurados de alto
nível que elege as empresas que se destacam no decorrer do ano.
Francisco de Assis Barreto de Sousa
Presidente
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TRABALHO DECENTE
De cada quatro empregos gerados nos últimos oito anos, no
Nordeste, um foi no Ceará.

O

Ceará vem experimentando, nos últimos oito anos, um
processo de crescimento socioeconômico acelerado, acima
dos níveis auferidos nacionalmente, o que o coloca na liderança dos indicadores de crescimento no Nordeste e do País.
Nesse período, o PIB cearense
vem crescendo, ano a ano, sempre a taxas superiores aos indicadores da região e do Brasil.
Com a política de promoção
do trabalho liderada pelo Governador Cid Gomes, com investimentos em infraestrutura da
ordem de R$ 13,9 bilhões, em recursos públicos, o Ceará gerou,
nos últimos oito anos, 343.575
empregos com carteira assinada,
atraiu dezenas de novos empreendimentos; registrando um ciclo consistente de ascendência
PPE | EM REVISTA

econômica. Em sete anos o PIB
per capita do Ceará saltou de
R$ 8.546,00, em 2007, para R$
12.045,00, em 2013, anotando
crescimento de 40,94%.
Nos últimos oito anos, a
partir de diversos programas
de qualificação profissional, o
Governo do Estado capacitou
mais de 901 mil cearenses, número que ultrapassará a casa
de um milhão de trabalhadores
capacitados, até o fim de 2014.
Hoje, a Região Metropolitana
de Fortaleza (RMF) vivencia situação de pleno emprego, com
taxa de desemprego de 7,9%.
Isso significa menos precarização dos postos de trabalho
gerados e mais dignidade para
os trabalhadores cearenses. De
cada quatro empregos gerados
no Nordeste, um foi no Ceará.
A política adotada pelo
www.robertofarias.com.br

Governo do Estado é pautada
pela busca do trabalho decente,
onde a promoção do emprego
produtivo e de qualidade orientam as macro ações da política
do trabalho, supervisionadas
pela STDS, pasta que temos a
honra de administrar. Os resultados alcançados pelo Ceará
comprovam a liderança do Estado na geração de empregos
com carteira assinada no Nordeste. Os números evidenciam
e demonstram que a política de
trabalho adotada pelo Governo
Estadual é acertada, mais um
legado positivo para o povo cearense, em meio a tantos desafios sociais enfrentados.
Josbertini Virgínio Clementino
Atual e Ex-Secretário do
Trabalho e Desenvolvimento
Social - Ceará
79

PENSAMENTOS DE LIDERANÇAS

Violência só gera violência.
Vamos minimizá-la.

A

s reflexões a seguir expostas são decorrência
de duas observações.
A primeira, o espaço do amigo
Roberto Farias da PPE para a escolha e premiação dos Políticos e
das Empresas que melhor prestaram os seus serviços em cada setor. Eventos que acontecem há 30
anos, onde os melhores ganham
pouco destaque da imprensa, na
divulgação de seus trabalhos que
contribuem para o desenvolvimento do nosso estado e a Segunda é o bombardeio diário que cada
um de nós recebe dos meios de
comunicação, de toda a “Mídia”,
de imagens, as mais terríveis. Sem
dúvida, é um esforço ilhado por
todos os lados com assaltos, violência e acidente. Creio, podemos
e devemos mudar este quatro, se
assim quisermos.
A questão fundamental desencadeada era o porquê de na televisão termos tão pouco espaço de
veiculação de programas construtivo. Sim, estou fazendo um juízo
de valor e no limite, sendo maniqueísta. Não posso acreditar ser
o único espectador a notar a tendência generalizada dos meios de
comunicação em retratar apenas
o aspecto negativo da existência
humana, de dar realce apenas do
que exista de mais doloroso, o sofrimento, as perversões, as faltas,
os desvios de conduta, enquanto a
ação positiva, o trabalho de construção e dedicação a um ideal é
simplesmente ignorado. Como
dizia meu sogro, Dr. Aurimar
Pontes: “Enquanto o cientista é
esquecido, o bandido rebelado é
enaltecido”.
80

Cada um de nós, frente a qualquer meio de comunicação pode
separar o tempo que é gasto com
mensagens implícitas ou explícitas
de duas categorias básicas: a primeira, centradas na violência, na
dor, no sofrimento, na perda ou na
destruição; a segunda, as centradas
na realização, na construção, no
encontro de soluções para nossos
problemas, na positividade. A realidade sendo sintética vai abranger
a ambas as posições, entretanto, os
meios de comunicação, implicitamente, se especializam na primeira, a retratação da realidade com
destaque do aspecto negativo.
Sem aprofundar o estudo psicológico do comportamento dos
envolvidos, com poder de decisão,
podemos identificar, pelo menos a
nível inconsciente ou quase, um desejo de modificar a realidade. Não
sei o motivo, talvez por estarem
www.robertofarias.com.br

permanentemente expostos a uma
realidade infinitamente mais cruel
que aquela em que eu vivo e existo. Diante da insatisfação e da não
aceitação da realidade, com todas
as suas mazelas, com todas as suas
dores, frente a um universo desencantado de sofrimento, conflito e
exploração, desejam, individual e
coletivamente, modificar esta realidade. Ora, no momento que quero
modificar esta realidade, busco uma
nova realidade. Sendo incapazes de
positivá-la, sós, cada um, dentro do
limite de competência passa a negar
e a demolir sub-repticiamente o edifício da realidade. Os tijolos deste
edifício são as vivência e aspirações,
individuais e coletivas, de um povo.
São a proteção do eu individual,
frente à barbárie e o individualismo
sobrevivencial.
Na condição de cego servindo
de condutor de cegos, estariam os
PPE | EM REVISTA
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meios de comunicação, explicitando esta dimensão negativa da realidade como estratégica de que
ela se volte contra si mesma, na
busca do desmonte, da demolição
da realidade, mas sem conseguir
positivar uma nova, uma opção de
existir, uma nova proposta de ser.
É uma simplificação sim, sem
dúvida. Creio, entretanto, podemos ver o mundo como sendo um
existir que equilibra e contrapõe
ao movimento de destruição e demolição das estruturas existentes
uma positivação, uma aspiração
e uma ação real e pragmática do
homem para construir uma realidade melhor. O compromisso do
homem não deve ser nem com a
construção nem com a destruição,
mas com a realidade. Contra fatos
não existem argumentos.
Talvez apenas após os detentores do poder conquistarem posições vantajosas, junto às forças
voltadas para a construção de um
mundo melhor é que os espaços
na mídia invertam-se.
Este é o verdadeiro pano de
fundo de toda a atividade existencial, de um lado ver a realidade de
forma construtiva e poder participar desta construção, e do outro,
ver de forma destrutiva e participar desta destruição.
No momento em que você consome a mensagem da destruição
e da negatividade, você introjeta
o modelo da realidade calcado na
destruição e passa a aceita-lo, dessensibilizando-se, perdendo a sua
própria condição de humanidade
frente a dor e o sofrimento.
Está mais do que na hora de
buscarmos a criação dos canais
de veiculação das mensagens existenciais e comportamentais daqueles que labutam trabalhando e
dedicando-se a construção de um
futuro, de um presente deslocado
no tempo, positivo e modificador
da realidade presente. Nossa comPPE | EM REVISTA

petência deve exatamente estar
voltada para conseguirmos modificar as contingências, criando um
arranjo compatível com nossas aspirações, da realidade.
O pano de fundo continua o
mesmo, a possibilidade do homem construir e destruir, a veiculação da construtividade ou destrutividade humana.
Será que esta veiculação interessa a alguém?
Cada um de nós, na condição
de leitor, na condição de usuário
destes meios de comunicação, na
condição de anunciantes e fundamentalmente nesta condição,
é detentor de um poder maior do
que imagina, na medida em que
podemos nos associar e veicular
nossas mensagens, não com este
universo de destruição, mas sim
com um universo de construção
e positivação de uma nova realidade. Vai caber a cada um de
nós saber identificar quais são os
canais de expressão desta abordagem construtiva da realidade
exercendo nossa condição intrínseca de homens arbitrando com
nosso comportamento e nossa
vontade. Devemos deixar o jornal
de manchete doentia e a revista
pornográfica na banca de jornal,
que é o lugar deles e não debaixo
do seu braço, é deixar a imagem
pornográfica e destruidora dos
valores éticos e morais no sinal
de satélite e não no televisor dentro de sua casa.
O que refletimos aqui não é
nada de novo, diz respeito a uma
mensagem milenar da necessidade de você ao construir a sua realidade, policiar os seus sentidos, sabendo distinguir o que você ouve,
vê e fala, de bem e de mal. É você
quem deve separar o joio do trigo.
Retrucarão dizendo que conteúdo
e forma das mensagens são determinados pela busca da satisfação
da audiência. Isto é uma falácia.
www.robertofarias.com.br

Não apenas não aceito esta posição como me mobilizo e congrego
com todos que compartilham minha indignação. O meu gesto de
maior envergadura e mais gritante
é desligar o aparelho de TV e deixar o Jornal na banca, nada mais
singelo.
O que todos precisam entender
é que as informações e as mensagens são o alimento da mente.
Da mesma forma que o corpo é
o que come, a mente é o que informa a si mesma.
Da mesma forma que zelamos,
cuidamos e selecionamos os alimentos materiais, devemos ter a
mesma preocupação com os alimentos imateriais que chegam a
nossa mente. Imaterial não quer
dizer irreal, muito pelo contrário.
Da mesma maneira que combatemos os agrotóxicos devemos combater os psicotóxicos, abolindo
do nosso cardápio informacional
as notícias de assaltos, estupros,
suicídios, rebeliões de presídios,
promiscuidade, perversão sexual
e com alguma controvérsia, a atividade política de Brasília. Criemos um cardápio informacional
comunicativo alternativo, voltado
para a criação, a virtude, o trabalho, a fé no homem e no futuro,
nos valores humanizadores do ser.
Este é o desafio que descortina-se
a nossa frente.
Encerrando, volto a cumprimentar, o Roberto Farias, pelos
seus 4 tradicionais eventos externando o sentimento de realização que cada um dos Profissionais , Políticos e dirigentes
das Empresas premiadas está a
compartilhar com toda a sociedade dependendo da divulgação
da nossa imprensa e dizer que o
maior rio nasce como um pequeno e gotejante filete d’água.
Ricardo Lins Pereira
Professor
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O tempo todo a melhor música.

Av. Senador Virgílio Tavora, 2600 | Dionísio Torres
CEP.: 60.170-250 | Fortaleza - CE
Fone: (85) 3227.2088
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comida
diversão
e arte.

galeteria / cortes especiais de carnes
clube da cachaça / área climatizada
coleção de vinis / shows

Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota - Fortaleza - CE

Tel.: 85 3224.6112
SE FOR BEBER NÃO DIRIJA

ganhou 6x
o diploma
PPE
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ganhou 20x
o diploma
PPE

Eleita como Destaque Empresarial
2014 no segmento de Materiais
de Construção.

www.normatel.com.br
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PPE recebe homenagens da Assembleia Legislativa
e da Câmara de Fortaleza nos seus 30 anos.
No dia 27 de Maio ás 20horas no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará,
a PPE Promoções e Eventos Ltda recebeu uma homenagem pelos seus 30 anos de atividades
na criação e realização de eventos inéditos. Em uma sessão conjunta da Assembleia e da
Câmara Municipal de Fortaleza por propositura do Deputado Sérgio Aguiar e do Vereador
Deodato Ramalho, o Presidente Roberto Farias, o Diretor Leonardo Farias e o Conselheiro
Leorne Belém receberam placas de Prata, alusivas às homenagens.

Leonardo e Roberto Farias, Vice Pres. da CMF Ver. José do Carmo, Sec. da ALC Dep. Sérgio Aguiar, Ver. Deodato Ramalho e Conselheiros Leorne e Luiz Sérgio

Dep. Sérgio Aguair, Roberto e Vereador José do Carmo

Vereadores José do Carmo e Deodato Ramalho com Roberto Farias

Pres. da ACC João Guimarães, Leonardo Farias e Antônio Viana

Leorne Belém, relembrando seus tempos de Dep. - falando na Tribuna da Assembleia

86

www.robertofarias.com.br

PPE | EM REVISTA

Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.

Entrevistas com Homenageados dos eventos PPE na TV
Fortaleza Canal 6 da Multiplay e 61.4 da TV Digital.
Por Roberto Farias
Domingo às 19horas, reprises 2ª feira às 7h30m,
5ª feira às 14h30m e 6ª feira às 20horas.
Assista também no site: www.cmfor.ce.gov.br
Vereador Acrísio Sena
27 de Março de 2011
Pres. da Câmara Municipal de Fortaleza
Deputado Roberto Cláudio Bezerra
03 de Abril
Pres. da Assembléia Legislativa do Ceará
Roberto Mesquita
10 de Abril
Deputado Estadual
Artur Bruno
17 de Abril
Deputado Federal
Heitor Ferrer
24 de Abril
Deputado Estadual
José Pimentel
1º de Maio
Senador
Raimundo Matos
08 de Maio
Deputado Federal
Paulo Oliveira
15 de Maio
Comunicador
Antônio Colaço
22 de Maio
Reitor da UVA
Deodato Ramalho
29 de Maio
Secretário da Prefeitura de Fortaleza
Inácio Arruda
05 de Junho
Senador
Dr. Fernando Bezerra
12 de Junho
Presidente da AMC
Antônio Viana
19 de Junho
Jornalista/Jurado da PPE
Dr. Luiz Gastão
26 de Junho
Presidente da Fecomércio
Alexandre Cialdini
03 de Julho
Secretário da PMF(SEFIN)
Dr. Oto de Sá Cavalcante
10 de Julho
Colégio Ari de Sá
Dra. Marisley Brito / Costa, Brito e Aragão 17 de Julho
Advogados

Dr. Fernando Novais
Dentalmaster
Sr. Sérgio Melo
SM Fomento
Sr. Daniel Fiúza
La Maison Dunas Buffet
Dr. Ênio Silveira
Colégio Antares
Sr. Disraeli Ponte
Easy Táxi Aéreo
Dr. Perboyre Castelo
Clínica Perboyre Castelo
Dr. Mário Feitoza
MCF Consultores
Dr. Erasmo Pitombeira
Presidente da Ceará Portos
Sr. Luiz Girão
Leite Betânia
Dr. José Rocha
Faculdade Christus
Waldemir Catanho
Secretário PMF
Sr. Evandro Colares
Advance Comunicação
Sr. José do Egito
Distribuidora Jotujé
Veveu Arruda
Prefeito de Sobral
Nezinho
Prefeito de Horizonte
Dr. Beto Studart
Presidente da BSPAR
Sr. Luiz Teixeira
Diretor da Newland

24 de Julho
31 de Julho
07 de Agosto
14 de Agosto
21 de Agosto
28 de Agosto
04 de Setembro
11 de Setembro
18 de Setembro
25 de Setembro
02 de Outubro
09 de Outubro
16 de Outubro
23 de Outubro
30 de Outubro
06 de Novembro
13 de Novembro

Apoio Cultural:
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2011/2012
Dr. José Liberato Barroso
Presidente Faculdade da Grande Fortaleza
Dr. João Fiúza
Diretor da Diagonal
Sr. Cesar Roma
Diretor da Roma Distribuidora
Sr. Manoel Holanda
Diretor do Maraponga Mart Moda
Sr. Alexandre Pereira
Pão de Forno
Dr. Airton Carneiro
Avine
Dr. Severino Neto
Mercadinhos São Luiz
Sr. Eliseu Barros
Marina Park Hotel
Dra. Talita Leite
Coliseum Hotel
Dr. Francisco Monteiro
Hospital São Carlos
Dr. Alci Porto
Sebrae-Ce
Dr. Ednilton Soárez
Beach Park
Dr. Pedro Henrique Leão
Consultor PPE e Ex-Presidente da ACL
Dr. Sálvio Pinto
Urologista
Sr. Luiz Volmar
Churrascaria Sal & Brasa
Dr. Demétrio Andrade
Secretaria de Impresa da PMF
Sr. João Teixeira
Diretor da Frutacor
Guilherme Sampaio
Vereador
Elpídio Nogueira
Vereador
Sr. Elmano de Freitas
Secretário da PMF
Sr. Evandro Leitão
Secretário da STDS
Ariosto Holanda
Deputado Federal
Sr. Gotardo Gurgel
Presidente da Cagece
Sr. Luiz Marques
Diretor da Santa Casa
Dr. Arruda Bastos
Secretário da Saúde
Sr. José Ramos Torres de Melo
Pres. do Lar Torres de Melo
Sr. José Airton Boris
Óticas Boris
Sr. Ribamar Bezerra
RB Distribuidora
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20 de Novembro
27 de Novembro
04 de Dezembro
11 de Dezembro
18 de Dezembro
25 de Dezembro
01 de Janeiro
08 de Janeiro
15 de Janeiro
22 de Janeiro
29 de Janeiro
05 de Fevereiro
12 de Fevereiro
19 de Fevereiro
04 de Março
11 de Março
18 de Março
25 de Março
01 de Abril
08 de Abril
15 de Abril
22 de Abril
29 de Abril
06 de Maio
13 de Maio
20 de Maio
27 de Maio
03 de Junho

Dr. Cláudio Rocha
Hospital São Mateus
Sr. José Benevides
Sellene
Sr. Júnior Osterno
Osterno Móveis
Dr. Romel Barbosa
Colmeia
Sr. Carlos Pereira
Del Rio
Dr. Darlan Leite
Presidente da ABIH
Dr. Silvio Rui
Grupo São Benedito
Sr. Airton Fernandes
Clube do Vôlei
Sr. Fred Pinto
Diretor da 77 Eventos
Leonardo Farias e Roberto Farias
Especial Dia dos Pais
Sr. Antônio José Mello
Normatel
Dr. Vicente Belchior
Cirurgião - Dentista
Sr. Walney Haidar
Programa Must
Sr. Pompeu Vasconcelos
Balada In
Sra. Vanessa Queirós
Espaço Inteligente
Sr. Arturo Veloso
Mulher Cheirosa
Sr. Duda Brígido
EBM Quintto
Dr. Wantan Laércio
Clínica de Oftalmologia
Sra. Carmen Lúcia Dummar
Tempo FM
Dr. Honório Pinheiro
Pres. FCDL
Sr. Beto Sales
D&E Entretenimento
Profº Juarez Leitão
Conselheiro da PPE e Imortal da ACL
Sr. Jocélio Parente
JA Comercial
Dr. Mauro Filho
Secretário da Fazenda
Dr. Adail Fontenele
Secretário de Infraestrutura
Dr. Acilon Gonçalves
Prefeito do Eusébio
Sr. Zezinho Cavalcante
Prefeito de Pacatuba
Dr. Francisco Aguiar
Presidente do TCM

www.robertofarias.com.br

10 de Junho
17 de Junho
24 de Junho
01 de Julho
08 de Julho
15 de Julho
22 de Julho
29 de Julho
05 de Agosto
12 de Agosto
19 de Agosto
26 de Agosto
02 de Setembro
09 de Setembro
16 de Setembro
23 de Setembro
30 de Setembro
07 de Outubro
14 de Outubro
21 de Outubro
28 de Outubro
04 de Novembro
11 de Novembro
18 de Novembro
25 de Novembro
02 de Dezembro
09 de Dezembro
16 de Dezembro
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2012/2013/2014
Dr. Camilo Santana
Secretário das Cidades
Luizianne Lins
Prefeita de Fortaleza
Salmito Filho
Vereador
Walter Cavalcante
Vereador e Presidente da CMF
Ubiratan Aguiar
Ministro e Ex-Presidente do TCU
Pedro Ivo
Diretor IBYTE
Neto Nunes
Deputado Estadual
Sr. Edmilson Júnior
Ex-Prefeito de Quixeramobim
Deputado Sérgio Aguiar
1º Sec. da Assembleia
Dr. Freitas Cordeiro
Pres. da CDL
Dr. Deusmar Queirós
Pague Menos
Dr. Tales de Sá Cavalcante
Farias Brito
Tom Barros
Comunicador
Dr. Mairton Lucena
Unimed Fortaleza
Dr. José Carlos Pontes
Pres. do Grupo Marquise
Dr. Elano de Paula I
Escritor
Dr. Elano de Paula II
Escritor
Dra. Patrícia Aguiar
Prefeita de Tauá
Norma Zélia
Cerimonialista
Mino
Cartunista
Mano Alencar
Artista Plástico
Domenico Gabriele
Alfaiate
Lúcio Brasileiro
Columista mais antigo do mundo (60 anos)
Gustavo Serpa
Cantor
Naura Franco
Estilista
Bárbara Freire
Diretora do Bárbara’s Buffet
José Guedes
Artista Plástico
Marilza Pessoa
Bolos e Doces
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23 de Dezembro
30 de Dezembro
06 de Janeiro
13 de Janeiro
20 de Janeiro
27 de Janeiro
03 de Fevereiro
10 de Fevereiro
17 de Fevereiro
24 de Fevereiro
03 de Março
10 de Março
17 de Março
24 de Março
31 de Março
07 de Abril
14 de Abril
21 de Abril
28 de Abril
05 de Maio
12 de Maio
19 de Maio
26 de Maio
02 de Junho
09 de Junho
16 de Junho
23 de Junho
30 de Junho

Dito Machado
07 de Julho
Decorador
Profº Juarez Leitão II
14 de Julho
Historiador e Orador
Sérvulo Esmeraldo
21 de Julho
Escultor
Paulo Diógenes
28 de Julho
Humorista e Vereador
Fernando Barroso
04 de Agosto
Cozinheiro
Felipe Adjafre
11 de Agosto
Pianista
Dr. Aécio de Borba
18 de Agosto
Presidente da CBFS
Dr. André e Ticiana Parente
25 de Agosto
Advogado e Empresária
Sr. Luciano Cavalcante
01 de Setembro
Engenheiro e Empresário
Sr. Naje Cavalcante
08 de Setembro
Diretor da Fábricainfo
Sra. Tarcya Dantas e Srta. Klicya Dantas 15 de Setembro
Diretoras da Kokid
Waldonys
22 de Setembro
Compositor, Sanfoneiro e Piloto de Avião
Sr. Rufino Neto
29 de Setembro
Shopping Prohospital
Sr. Francisco Coelho
06 de Outubro
Grupo Izzi
Sr. Emanuel Freitas
13 de Outubro
Dom Pedro Laguna
Dr. Abel Rochinha
20 de Outubro
Presidente da Coelce
Evaldo e Divaldo Sores
27 de Outubro
Viçosa do Ceará
Dr. Leorne Belém
03 de Novembro
Conselheiro da PPE
Sr. Edilmo Cunha
10 de Novembro
Record Representações
Átila Câmara
17 de Novembro
Prefeito de Maranguape
Vasconcelos Neto
24 de Novembro
Prefeito de Uruburetama
Ferruccio Feitosa
01 de Dezembro
Sec. Especial da Copa
Otacílio Borges Filho
08 de Dezembro
Conselheiro da PPE
Leônidas Cristino
15 de Dezembro
Ex-Ministro dos Portos
Dr. Washington Gois
22 de Dezembro
Prefeito de Caucaia
Raimundo Ferreira
29 de Dezembro de 2013
Gráfica Encaixe
Domingos Filho
05 de Janeiro de 2014
Vice Governador
Dr. Xisto Medeiros
12 de Janeiro
Engenheiro
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2014/2015
Simão Vasconcelos
50 Sabores
Sr. Luiz Vale
Fortaleza Tintas
Sr. Carlos Alberto Farias
Jornalista e Prof. Aposentado
Sr. Rony Ximenes
Bebelu
Sr. Augusto Benevides
Presidente da TV Ceará
Sr. Edilmar Norões
Sistema Verdes Mares
Dr. Cid Carvalho
Advogado e Radialista
Dr. Paulo André Holanda
Pres. das Docas Ceará
Dr. Osmar Diógenes
Psicólogo
João Carlos Diógenes
Arte Produções
Dr. Jesualdo Farias
Reitor da UFC
Sr. Luiz Landim
Colégio Irmã Maria Montenegro
Dr. Fábio Souza I - (Homossexualismo)
Psiquiatra e Prof. Faculdade Medicina
Dr. Fábio Souza II - (Depressão)
Psiquiatra e Prof. Faculdade Medicina
Danilo Forte
Deputado Federal
Dr. Aramicy Pinto
Pres. Fed. de Hospitais
Cláudio Pinho
Prefeito de São Gonçalo
Evaldo Lima
Vereador
Romeu Aldigueri
Prefeito de Granja
Dr. Valdomiro Távora
Presidente do TCE
Sr. Aderson Maia
Pres. Sind. Radialistas
Dr. Ari Neto
Diretor do SAS
Dr. Antônio Cambraia
Presidente da CEGÁS
Dr. Victor Frota Pinto
Presidente do CREA-CE
Dr. José Teles
Médico e Poeta
Dr. Erfon Ramos
Cirurgião Plástico
Dr. Vicente Fialho
Ex-Prefeito de Fortaleza e São Luís
Dr. Djalma Pinto
Advogado e Escritor
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19 de Janeiro
26 de Janeiro
02 de Fevereiro
09 de Fevereiro
16 de Fevereiro
23 de Fevereiro
02 de Março
09 de Março
16 de Março
23 de Março
30 de Março
06 de Abril
13 de Abril
20 de Abril
27 de Abril
04 de Maio
11 de Maio
18 de Maio
25 de Maio
01 de Junho
08 de Junho
15 de Junho
22 de Junho
29 de Junho
06 de Julho
13 de Julho
20 de Julho
27 de Julho

David Valente
Músico e Cantor
Dr. Wantan Laércio Filho
Médico Oftalmologista
Dr. Perboyre Castelo Jr.
Odontólogo Radiologista
Falcão
Cantor e Apresentador
Dra. Marineuza Rocha
Medica Oftalmologista
Dr. Lúcio Alcântara
Ex-Governador do Ceará
Dr. João Mendonça
Diretor da Pizza Hut
Sr. Josbertini Clementino
Secretário da STDS
Sr. João Guimarães
Pres. do Conselho SEBRAE e ACC
Vanessa Vidal
Ex Miss Ce e Prof. de Libras
Dr. Fábio Souza III - (Drogas)
Psiquiatra e Prof. Faculdade Medicina
Sr. Francisco Ribeiro
Conselheiro da PPE
Sr. José Augusto Bezerra
Pres. da Academia Cearense de Letras
Sr. Flávio Saboya Neto
Presidente da FAEC
Sr. Philipe Nottingham
Sec. Planejamento Fortaleza
Dr. Ednilo Soárez
Presidente do Instituto do Ceará
Sr. Sílvio Carlos
Jornalista
Dra. Manoela Queiroz Bacelar
Advogada
Dr. Evangelista Torquato
Médico
Sr. Luis Carlos Gadelha de Queiroz
Diretor da B & Q Energia
Dr. Alberto Lima
Médico Pediatra
Sr. Jatay Júnior
Diretor da Jaysa
Dr. Fábio Sousa (Drogas) - Reprise
Dr. Alberto Lima (Pediatra) - Reprise
Dr. Igo Enomoto
Cirurgião Oftalmologista
Dr. Maia Jr.
Diretor da RM Infraestrutura
Sr. Ricardo Bezerra
Diretor da Lopes Immobilis
Dr. Augusto Monte
Diretor do Hospital Leonardo da Vinci
Roberto Claúdio Bezerra (Número 200)
Prefeito de Fortaleza
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03 de Agosto
10 de Agosto
10 de Agosto
17 de Agosto
24 de Agosto
31 de Agosto
07 de Setembro
14 de Setembro
21 de Setembro
28 de Setembro
05 de Outubro
12 de Outubro
19 de Outubro
26 de Outubro
02 de Novembro
09 de Novembro
16 de Novembro
23 de Novembro
30 de Novembro
07 de Dezembro
14 de Dezembro
21 de Dezembro
28 de Dezembro
04 de Janeiro
11 de Janeiro
18 de Janeiro
25 de Janeiro
01 de Fevereiro
08 de Fevereiro

PPE | EM REVISTA

PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br

91

DESTAQUES
EMPRESARIAIS
DO CEARÁ
Projetos Criados,
Consolidados e
Copiados.

A ÚNICA PROMOÇÃO EMPRESARIAL
DO ESTADO E DO PAÍS QUE COMEMOROU
BODAS DE PRATA (1990/2014)
DE SUA REALIZAÇÃO

Comércio

Serviços

Indústria

Agropecuária

Os Maiores Vencedores dos 25 anos da Promoção
Votação:
Pela Internet e com os Dirigentes das Entidades Empresariais/Classistas e Formadores de Opinião
Apoio:
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