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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
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SERVIÇOS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
• Cirurgias Oculares
• Oftalmopediatria
• Cirurgia refrativa
• Órbita
• Estimulação visual precoce
• Ortóptica
• Estrabismo
• Plástica Ocular
• Glaucoma
• Retina e vítreo
• Laser
• Uveites
• Lentes de contato
• Visão subnormal.
EXAMES COMPLEMENTARES
• Aberrometria
• Microscopia Especular de Córnea
• Acuidade visual com Laser/Pam
• Angiofluoresceinografia
• Paquimetria ultra-sônica
• Biometria ultra-sônica
• Retinografia
• Campimetria computadorizada
• Teste de adaptação de lente de
contato
• Curva tensional diária
• Teste para acuidade visual com
contraste e cores computadorizado
• Exame de motilidade ocular
• Topografia da córnea
• Tonometria de contorno dinâmico Pascal
• Ultrassonografia Ocular
• Ecografia
• Fotocoagulação
• Visão subnormal
• Mapeamento de retina
• Yag Laser.

Dr. Wantan Laé
rcio - Oftalmologista
* Membro da Vision Laser

CONSULTAS
• Prescrição de óculos e
acompanhamento periódico
• Catarata
• Córnea e doenças externas
• Estrabismo • Glaucoma
• Plástica Ocular
• Próteses
• Uveites
• Visão Subnormal
• Lentes de Contato
CIRURGIAS
• Glaucoma
• Catarata com implante intra-ocular
• Plástica ocular e vias lacrimais
• Cirurgia refrativa a laser
• Retina e vítreo
• Correção de estrabismo
• Transplante de conjuntiva
• Cirurgias de pequeno porte.
OFTALMOLOGIA
• Dr. Alexandre Teles Holanda
• Dr. Cristiano Gazzinelli
• Dr. Dias Júnior
• Dr. Fábio Trindade
• Dr. Igo Enomoto
• Dr. João Luís do Vale Gadelha
• Dr. Luiz Lineu Jr.
• Dra. Niedja Marques Stadtherr
• Dr. Wantan Laércio
• Dr. Wantan Laércio Filho
ANESTESIOLOGIA
• Dr. José Sábados Pereira Pontes
• Dr. Roberto Bezerra
ODONTOLOGIA
• Dra. Andréa Laércio Pontes
• Dr. Lael Pontes
• Dr. Marcelo Sales
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CONVÊNIOS

• ASSEFAZ
• AMBEP
• AMIL
• CAFAZ
• CAMED
• CASSI

• CONAB
• EMBRATEL
• FAMED
• FACHESF
• FUSEX
• GEAP
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• HAP VIDA
• ISSEC
• PAS
• SAÚDE CAIXA
• SAÚDE BRADESCO
• SUL AMÉRICA
• UNIMED
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Roberto Farias

Trabalhos Criados, Realizados e Consolidados
pela PPE nos seus 30 anos (1984 – 2014).

A

proveitando a nossa experiência de 10 anos com obras
de construção civil em Fortaleza, Teresina, Recife e Brasília e de
10 anos como Secretário Municipal da
Prefeitura de Fortaleza, fundamos em
1984 a PPE Promoções e Eventos Ltda,
uma empresa para criar e desenvolver
novos projetos nas áreas de mídia, promoções e comunicação. Em 1984, criamos o projeto “A Cidade é a casa de todos nós” e apresentamos á Rede Globo
de Televisão e á Secretaria de Imprensa
da Presidencia da República, visando
conscientizar os munícipes que devem
zelar pela manutenção e conservação
das cidades.
Criação e Edição do Livrinho de
Bolso Personalidades da Nova República – Tancredo Neves lançado
no seu falecimento (Abril de 1985)
e reeditado em 2007 a pedido da
família para ser colocado em seu
mausoléu em São João Del Rey
- Minas Gerais e que é entregue a
todos os visitantes.
Criação e Edição de Livros de Bolsa
(10,5cm x 15cm) – Agenda do Motorista (1985) e Agenda da Dona de
Casa (1984 / 1985 e 1989).
Criação e Edição de Livrinhos de
Bolsos (7,5cm x 11cm) - Brincando
e Aprendendo (1984), Agenda de
Viagem (1985 e 1989), Destaques
da Construção Civil (1988), Candidato (Lúcio Alcântara e Adauto
Bezerra), Ídolo (Tancredo Neves),
Cidade (Fortaleza, Aquiraz), Limpeza Pública, Consumidor de Energia, etc.
Criação e Venda da Carteira do Torcedor (Flamengo – 500Mil exemplares), dez/1987.
Eleição dos lugares Vips do Ceará
(2 Edições – 1988 e 2005)
Criação e Edição do Livrinho do
Carnaval e da Copa do Mundo.
Criação, Votação, Apuração e Viabilização dos Melhores Prefeitos do
Ceará, desde 1988. (27 edições)
Criação, Votação, Apuração e Viabilização das Melhores Empresas
do Ceará, desde 1990. (25 edições)
Criação, Votação, Apuração e Viabilização dos Destaques Profissionais, com entidades Classistas (Mé-
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dicos / Engenheiros / Advogados
/ Executivos / Representantes Comerciais) em 2002.
Homenagem aos Melhores Políticos do Ceará 1946/2003, conforme
estudo do colunista Lúcio Brasileiro e focalizados no Livro Prediletos
das urnas, escritor Juarez Leitão.
Criação, Votação, Apuração e Viabilização dos Destaques da Política
e da Administração Pública e Social
do Ceará, desde 2003.
Melhores Empresas e Prefeitos do
Ceará da Década de 90 e dos últimos 25 anos 1989/2014.
Criação e Realização do Projeto
Sala Vip para o Diário do Nordeste
(DN GENTE) com entrevistas exclusivas semanais de Personalidades Brasileiras: Roberto Marinho,
Antônio Carlos Magalhães, Roberto Campos, Ivo Pitanguy, Ricardo
Boechat, Marta Rocha, Maitê Proença e outros, em 1998 e 1999.
Criação, Votação, Apuração e Viabilização dos 20 Brasileiros Vencedores do Século XX (divulgados em
uma Revista) – realizado no Senado
Federal em Brasília e na Academia
Brasileira de Letras no Rio, em
2000.
Criação, Votação, Apuração e Viabilização dos 10 Cearenses Vencedores da 1ª Década do 3º Milênio
(divulgados em uma Revista), em
2010.
Criação, Votação, Apuração e Viabilização dos 10 Brasileiros Vencedores da 1ª Década do 3º Milênio
(divulgados em uma Revista) – realizado na Academia Brasileira de
Letras no Rio, em 2010.
Criação e Apresentação de um Programa Semanal de Televisão com
Parceiros e Homenageados da PPE,
em Março de 2011.
Criação e Edição de Livros de Bolso de todos os nossos eventos e de
Revistas Retrospectivas das promoções do ano.
Nosso Cartão Anual de Natal, homenageando familiares, governantes e parceiros dos nossos projetos,
em 2007.
Criação do Projeto “Ceará, paraíso
do turista” apresentado ao Gover-
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no do Estado para ser divulgado
nas principais Revistas e Jornais do
País, mostrando os potenciais de
Turismo do nosso Estado.
Criação, Votação, Apuração e Viabilização da Homenagem a 30 Profissionais Vocacionais do Ceará, verdadeiros ícones do Estado, em 2013.
Entrega do Diploma Empresa Cidadã aos Melhores Contribuintes
do IPTU e do ISS em parceria com
a Secretária de Finanças de Fortaleza (1990 – 2012).
Entrega do Diploma Empresa Cidadã aos Melhores Contribuintes do
ICMS em parceria com a Secretária
da Fazenda do Estado (1990 – 2005).
OBS: Em todos os nossos eventos,
a eleição dos homenageados é feita
por uma pesquisa na internet e com
um Colegiado de Jurados de alto nível, composto de Pessoas e Entidades
ligadas ao segmento focalizado e formadores de opinião. As apurações dos
votos foram realizadas por comissões
constituídas de 5 Personalidades no Senado Federal, Assembleia Legislativa,
Câmara Municipal de Fortaleza, CDL,
ABIH e outras entidades classistas.
Com um abraço forte,

ROBERTO FARIAS
Presidente da PPE
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Eventos Realizados
Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.

Destaques Empresariais – 1986 com o BEC (Janeiro de 1987) - 1
Destaques da Construção Civil e do Lazer e Turismo (Junho de 1988) - 1
Melhores Prefeitos do Ano – 27 edições (1988 – 2014)
Melhores Empresas Comércio, Indústria e Agropecuária – 24 edições (1990 – 2013)
Melhores Empresas de Serviços – 24 edições (1990 – 2013)
Melhores da Política e da Administração Pública e Social – 11 edições (2003 – 2013)
Melhores Prefeitos Década – 1
Melhores Prefeitos dos últimos 25 anos – 1
Melhores Empresas da Década – 1
Melhores Engenheiros e Arquitetos – 1
Melhores Advogados (por especialidade) – 1
Melhores Médicos (por especialidade) – 1
Melhores Executivos – 1
Melhores Representantes Comerciais – 1
Maiores Exportadores do Ceará – 1
Melhores da Agropecuária (Troféu Agripec) – 2
Lugares Vips do Ceará – 2
Melhores Políticos do Ceará – 1
20 Brasileiros do Século XX – 3 (2 eventos na ABL e 1 no Senado)
10 Cearenses da Década – 1
10 Brasileiros da Década – 1
Melhores Contribuintes do ISS – 22
Melhores Contribuintes do IPTU – 5
Melhores Contribuintes do ICMS – 16
Obs: Os 43 eventos dos Melhores Contribuintes de Impostos
foram realizados junto com os das Melhores Empresas.
6
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30 ANOS DA PPE: Confesso Que Estou Feliz

Q

uando Epicuro, filósofo
grego, definiu a felicidade
como a realização prazerosa da vida, estava certamente se referindo aos que conseguem trabalhar
com o que gostam.
O exercício da coerência tem muitos caminhos, mas todos eles só se
justificam quando acontece a absoluta
coincidência entre o que você faz com
o que você acredita.
Por meu ondulante percurso vital
tive a graça ou, talvez, a pertinência,
de sempre trabalhar com o que me
agrada, acreditando que a cada jornada laboral, a cada amanhecer, caminharia para mais uma oportunidade
construtiva, uma ação que me faria
bem emocionalmente e que contribuiria, de algum modo, para tornar a sociedade mais otimista e mais feliz.
Como engenheiro, construí obras
em quatro estados, edificações e equipamentos que nunca receberam reclamação e atestam minha dedicação e
responsabilidade profissional.
Na atividade pública, como titular
de duas secretarias na Prefeitura Municipal de Fortaleza, recebi dos munícipes
e dos prefeitos a quem servi os maiores
encômios por meu desempenho.
Sou um homem feliz. Na famí-

lia, repartindo com a minha mulher
o amor de filhos e netos, a humana
compensação patriarcal. Entre companheiros, colegas de trabalho, operários
dos canteiros de obras; nas travessuras
juvenis dos tempos da faculdade e de
adolescência no bairro de Jacarecanga;
e entre amigos de prosa e de copo nas
rodas boêmias da cidade, tenho recebido e disseminado a alegria de viver,
testemunhando episódios pitorescos e
acumulando uma fartura de afetos que
me tornam um ser venturoso.
Ouvi por muito tempo dizer que o
Ceará costuma esquecer com muita rapidez as realizações de seus benfeitores.
Dos que, por ações em seu campo de
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
da sociedade. Surpreendi-me com o
acolhimento que aquela iniciativa recebeu em todos os campos, desde os

operadores da política e das entidades
sociais ao empresariado.
Nossas festas viraram referência no
estado e ganharam notoriedade nacional. Laureamos instituições e personalidades que fizeram a história do país,
levando aos grandes centros culturais e
econômicos do Brasil o nome do Ceará
e o nosso modo sublime e espontâneo
de homenagear os beneméritos da cultura, do esporte, da comunicação, da
economia, da moda, da música, da política e das mais diversas manifestações
exponenciais de notabilidade.
Agora a PPE comemora 30 anos de
atividades e tem uma bonita e vitoriosa
história para contar. Não nego que o caminho foi árduo, como deve ser o destino
das grandes tarefas. Entretanto, o bem
sucedido descortino de nossos empreendimentos, compensa todo o esforço desprendido ao longo desta caminhada.
Confesso a minha felicidade e reparto as vitórias com meus companheiros
de trabalho, com os homenageados e
com todos que acreditaram em nós.
Roberto Farias
Artigo publicado no Jornal O Povo,
dia 28/05/2014 e inserido
nos anais da CMF por proposição do
Vereador Evaldo Lima.

Os 3 filhos Roberta, Leonardo e Raquel de Ledinha e Roberto Farias concluíram a universidade e iniciaram suas atividades profissionais na PPE e aprenderam “Quem faz
bem feito, faz muitas vezes”, como fazemos há 30 anos.

PPE – 30 ANOS DE TRABALHO ISENTO E TRANSPARENTE.
PPE | EM REVISTA
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A PREFEITURA ESTÁ ENTREGANDO

NOVIDADES
E DANDO
ATENÇÃO
ÀS PESSOAS.
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ATENDIMENTO DAS 7 ÀS 7
NOS POSTOS DE
SAÚDE E UM SERVIÇO

DIGNO E DE QUALIDADE.

SAÚDE
A Prefeitura de Fortaleza está botando os Postos de Saúde para funcionar direito e implantando um novo
modelo de atenção básica, com atendimento médico das 7h da manhã às 7h da noite, de segunda a sextafeira, em consultórios com ar-condicionado e farmácias abastecidas. A coleta de sangue e de outros materiais
para exames é feita diariamente e os resultados são entregues em poucos dias, no próprio posto, perto
da casa do paciente. Foi extinta a distribuição de fichas e não há mais limites para o número de consultas
diárias: todas as pessoas que procuram os novos postos são atendidas no mesmo dia.
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REQUALIFICAÇÃO DOS

PONTOS TURÍSTICOS DE
FORTALEZA, COM ACESSO PARA
TODOS E MOBILIDADE
NO TRÂNSITO E NO

TRANSPORTE.

TURISMO
Os Corredores Turísticos receberam obras de pavimentação, criação de ciclovias,
nova arborização e qualidade ambiental. A Prefeitura está requalificando a Avenida
Monsenhor Tabosa, a Praia do Futuro e a nova Beira Mar. Tudo isso para estimular a
economia e o turismo da cidade de Fortaleza.
10
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MAIS PROFESSORES,
NOVO MATERIAL DIDÁTICO,
NOVO FARDAMENTO
E AULA TODO DIA.

EDUCAÇÃO
A Prefeitura contratou mais professores e comprou novos equipamentos escolares. Os alunos da
Educação Infantil receberam fardamento completo, mochila de rodinha e material didático individual e coletivo.
Os alunos mais velhos ganharam uniforme, mochila e material didático, e os professores receberam
livros que auxiliam o planejamento das aulas. Pela primeira vez na história, seis escolas municipais passaram a
oferecer ensino em período integral. O Novo Cardápio Escolar foi testado e aprovado por nutricionistas e alunos,
e depois de muito tempo as aulas do sistema municipal começaram no período certo, junto com as escolas
estaduais e particulares, no dia 3 de fevereiro.

PPE | EM REVISTA
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550 MIL USUÁRIOS BENEFICIADOS
COM A IMPLANTAÇÃO
DO BILHETE ÚNICO.

TRANSPORTE
Com o Bilhete Único Fortaleza, o fortalezense pode pegar quantos ônibus e topiques precisar, por um período
de até duas horas, pagando apenas uma passagem. Além de fazer economia no bolso, o passageiro também
economiza no tempo de viagem. E continua garantido o direito de meia-passagem para os estudantes.
Qualquer cidadão pode solicitar o seu Bilhete Único. Basta fazer o cadastramento em um dos pontos distribuídos
nos terminais de ônibus, Praça Coração de Jesus e Praça José de Alencar, de forma simples, rápida e gratuita.
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CONSTRUÇÕES, REFORMAS,
AMPLIAÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES EM RUAS E

AVENIDAS DE FORTALEZA.

INFRAESTRUTURA
A cidade está ganhando túneis, viadutos e teve ruas e avenidas pavimentadas e ampliadas.
A Prefeitura criou faixas exclusivas para ônibus para melhorar a mobilidade, além da reforma e ampliação nos
terminais. Ao todo, já foram mais de 44 mil metros de ruas recapeadas, mais de 319 mil m² de ruas pavimentadas,
1.250 m² de recapeamento asfáltico e 1.177 ruas de Fortaleza recuperadas pela Operação Tapa Buracos.

TRABALHANDO
PPE | EM REVISTA

PARA MELHORAR
NOSSA CIDADE.

www.robertofarias.com.br
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Entrevista: Dr. Jesualdo Farias |O Reitor

Dr. Jesualdo Farias
O Reitor dos Reitores

P

residente da ANDIFES –
Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições
Federais do Ensino Superior e Reitor
da Universidade Federal do Ceará
nasceu em Juazeiro do Norte no dia
12 de agosto de 1959, formou-se em
Engenharia Mecânica na Universidade de Fortaleza – Unifor em 1982,
fez mestrado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC em 1985 e doutorado em Engenharia Mecânica na
UFSC em 2003.
PPE - Quais as Principais Realizações como Reitor da UFC, no 1º
Mandato de abril de 2008 a outubro
de 2012 e no 2º Mandato de outubro
de 2012 a outubro de 2016?
JF - No primeiro mandato foram feitos grandes investimento
para a recuperação e expansão da
infraestrutura física e laboratorial
da UFC, do Hospital Universitário e da Maternidade Escola. Todas as Unidades Acadêmicas foram contempladas neste processo.
Foram contratados mais de 800
professores e mais de 500 servidores técnico-administrativos. Foi
implantado um Programa Institucional de Assistência Estudantil
através da ampliação da quanti14

dade de bolsas, criação do auxílio
moradia, reforma e construção de
residências universitárias, aluguel
de ônibus para eventos, ampliação
do programa de ajuda de custo,
ampliação do programa de acompanhamento psicopedagógico e
psicológico, apoio a atividades culturais, reforma e expansão do restaurante e refeitórios, implantação
da bolsa de apoio ao atleta de alto
desempenho, criação de áreas de
convivência e expansão do acervo
das bibliotecas.
Neste período foram criados
vários programas acadêmicos destinados à melhoria da graduação
tais como: Programa PET da UFC
em 24 cursos de graduação, atendendo 288 estudantes bolsistas e
24 professores tutores; Programa
de Monitoria de Projetos de Graduação, envolvendo 250 estudantes bolsistas de todos os cursos de
graduação; Sistema de Programas
Acadêmicos, atendendo a todas
as Unidades Acadêmicas da Universidade; Política de Educação
Inclusiva, destinada a inclusão
de estudantes deficientes; Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência; Programa
de Orientação e Operacionalização da Pós-Graduação Articulada
www.robertofarias.com.br

à Graduação com 609 bolsas de
mestrado e doutorado; Programa
de Aprendizagem Cooperativa em
todos os cursos de graduação e
Programa CASa – Comunidade de
Cooperação e Aprendizagem Significativa e Criação da Feira das
Profissões (evento realizado anualmente e voltado para os estudantes
do ensino médio).
Foram criadas novas Unidades
Acadêmicas: Instituto de Cultura e
Artes - ICA; Instituto de Ciências
do Mar – LABOMAR; Instituto
de Educação Física e Esportes –
IEFES e Instituto Universidade
Virtual – UFC-V.
No primeiro mandato foram
criadas 2.263 novas vagas nos cursos de graduação presencial da
UFC. Foram criados 33 cursos de
graduação; 17 cursos de mestrado
e 20 de doutorado.
Houve um aumento considerável na qualificação dos recursos
humanos da Universidade. A UFC
passou de 860 professores doutores para 1.240. Mais de 95,0% de
professores tinham mestrado ou
doutorado ao final do primeiro
mandato.
Foram criadas Unidades Administrativas: Secretaria de Desenvolvimento Institucional; Secretaria
PPE | EM REVISTA
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de Tecnologia da Informação; Secretaria de Acessibilidade UFC-Inclui; Secretaria de Cultura Artística
– Secult-Arte-UFC; Superintendência do Complexo Hospitalar;
Agência de Estágio da UFC.
Foi executado o Programa de
Expansão do Ensino Superior no
Ceará; Implantação da infraestrutura para funcionamento do
Campus da UFC no Cariri; Implantação da infraestrutura para
funcionamento do Campus da
UFC em Sobral; Implantação da
infraestrutura para funcionamento do Campus da UFC em Quixadá; elaboração dos projetos para
a criação do Campus da UFC em
Russas; elaboração dos projetos
para a criação do Campus da UFC
em Crateús; Tutoria para criação e
implantação da UNILAB; projeto
para a criação da Universidade Federal do Cariri.
Na extensão Universitária, neste período a UFC alcançou todos
os 184 municípios cearenses. Em
parceria com a secretaria de Educação do Estado, a UFC desenvolveu ações voltadas para o ensino
médio que atingiu todos os municípios cearenses. Através dos seus
programas de formação de professores, com o apoio da SEB/MEC e
da SECADI/MEC, a UFC atingiu
mais de 500 municípios em todo
o país. O Instituto UFC-Virtual
ministrou cursos para oficiais de
chancelaria em 97 países espalhados em todos os continentes.
Neste primeiro mandato, a
UFC abandonou o seu vestibular
tradicional, que atendia em média 38.000 estudantes, e adotou o
ENEM como critério de seleção
para todos os seus cursos de graduação. No último processo seletivo,
168.958 estudantes inscreveram-se,
concorrendo a uma das vagas oferecidas nos 108 cursos de graduação da UFC. Pelo terceiro ano conPPE | EM REVISTA

secutivo, a UFC foi a Universidade
mais procurada do país. Na UFC
estão matriculados estudantes de
177 dos 184 municípios cearenses.
Com isso, a UFC está presente em
96,0% dos municípios cearenses,
somente com a sua atuação na graduação presencial. Destaca-se ainda que na UFC temos estudantes
de todos os estados do país e do
Distrito Federal. Do total de estudantes da UFC, 94% são cearenses.
No segundo Mandato, em 2014
a UFC alcançou um orçamento
recorde com mais de R$ 1,150 bilhão. Foi criada a Universidade
www.robertofarias.com.br

Federal do Cariri – UFCA; foram
iniciadas as obras dos Campi da
UFC em Russas e Crateús; foi feito
o projeto de expansão do Campus
de Sobral para a cidade de Itapajé;
foi feito o projeto de expansão do
Campus de Quixadá; foi criada a
Superintendência de Infraestrutura
da UFC; foi criada a Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas; foi criado
o Departamento de Engenharia
de Produção; o Departamento de
Libras e estudos surdos; foi criada
a Escola Federal de Educação Infantil na UFC; foi criada a Central
Analítica; foram concluídas mais
de 50 obras; foi iniciado o projeto
15

Entrevista: Dr. Jesualdo Farias |O Reitor
gabussu; foi criada a Comissão de
Ética das Universidades; foram iniciados os transplantes de pâncreas
e de medula no Hospital Universitário; foi desenvolvido e aprovado
o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC para o período de
2013 – 2017; foi elaborado e aprovado o Plano de Logística Sustentável da UFC.

de acessibilidade física para todas
as unidades das Universidades; foram iniciadas as obras do Centro
Olímpico da UFC; foram realizados mais de 1.000 concursos para
professores e servidores técnico-administrativos; está em andamento a realização de concursos
para 1.894 servidores para os Hospitais da UFC; foi criado um plano de capacitação para servidores,
com recursos da ordem de um milhão de reais para 2014 (o objetivo
é atingir mais de 2.500 servidores);
estão sendo construídos mais três
refeitórios e uma residência universitária para consolidar o programa
de assistência estudantil da UFC;
foi criado o auxílio creche para as
mães estudantes; foi implantado o
jantar nos restaurantes e refeitórios
da Universidade; foi implantado
o sistema de ônibus circular inter-Campi em Fortaleza; foi adotada
a política de cotas integrais (50%
das vagas de todos os cursos da
UFC passaram a ser destinadas a
cotas pelos critérios raciais e sócio-econômicos); foi firmado contrato
com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH para
a gestão dos hospitais da Universidade; foram iniciadas 61 obras
em 2013; foi concluído e entregue
o refeitório do Campus do Poran16

PPE - Quais as Principais Realizações como Presidente da ANDIFES, no mandato de agosto de 2013
a julho de 2014?
JF - Neste período foram intensificados os contatos da ANDIFES com o Governo Federal, o
Congresso Nacional, os Órgãos de
Controle (CGU e TCU) e a Advocacia Geral da União. Como resultados pode-se destacar: a inclusão
de um representante da ANDIFES no Conselho Consultivo da
FINEP; a inclusão da ANDIFES
entre as entidades que indicam representantes para o Conselho Nacional de Educação; a criação da
Frente Parlamentar em Defesa das
Universidades Federais; a participação da ANDIFES nas discussões dos projetos de Leis, em curso
no Congresso Nacional, que interessam às Universidades Federais;
a discussão e entrega ao Governo
Federal do Projeto da ANDIFES
para a criação de uma Lei Orgânica das Universidades Federais;
a discussão e proposição de ajuste
no sistema ENEM/SiSu; contribuição para o financiamento de
atividades culturais através de Edital a ser lançado pelo Ministério da
Cultura.
PPE - Como o Senhor se sente
compondo agora, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
comandado pela Presidente Dilma?
JF - Estou ciente da responsabilidade de compor o CDES como
www.robertofarias.com.br

um dos representantes da sociedade e procurarei contribuir com os
debates, principalmente aqueles referentes às políticas públicas para a
melhoria da educação em todos os
níveis.
PPE - É a primeira vez que um
Representante do Conselho de Reitores das Universidades Federais integra esse Conselho da Presidência da
República?
JF - Não, outros Reitores já participaram do CDES.
PPE - Uma mensagem aos Universitários Cearenses e Brasileiros.
JF - O Brasil vive um ciclo virtuoso da sua história, com desenvolvimento econômico, redução
das desigualdades sociais que
ainda são marcantes, reconhecimento internacional, fortalecimento da democracia e liberdade
de imprensa. Tudo isto é importante mas, o lado mais pujante
desse processo são os avanços na
área de educação, desde a creche
até a pós-graduação. Agora, os
egressos do ensino médio público, os filhos dos trabalhadores do
campo, os pobres, os negros, os
índios, os estudantes do interior
do estado também têm oportunidades de fazer um curso superior
de qualidade nas Universidades
Federais. Esta é uma conquista
grandiosa para a sociedade. Nas
próximas décadas, o país passará a colher os frutos desta nova
realidade. Serão milhares de profissionais formados com base em
padrões éticos e de compromisso
social que terão a responsabilidade de constituir uma nova geração de gestores públicos e privados que, certamente contribuirá
para a inversão da matriz vigente
de concentração de renda e poder
nas grandes cidades e nas classes
sociais mais privilegiadas.
PPE | EM REVISTA
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Melhores da Política e da Administração
Pública e Social do Ceará – 2013 (11ª Edição)
2013

/// Homenageados:
Especial – Ciro Gomes, Senador Eunício Oliveira, Deputados Danilo Forte, Raimundo Matos, José Albuquerque (o mais votado),
Heitor Ferrer, Sérgio Aguiar e Sarto Nogueira, Vereadores Walter Cavalcante, Acrísio Sena, Evaldo Lima e Deodato Ramalho,
Presidente de Partido Danilo Serpa, Executivos Paulo André Holanda, Alci Porto e Vitor Ciasca, Secretários Izolda Cela, Nelson
Martins, Adail Fontenele, Eduardo Diogo, Salmito Filho, Prisco Bezerra, Ivo Gomes e José Leite Jucá Filho, Menção Honrosa:
Airton Mourão, Presidente Darlan Leite (ABIH), Diretores Augusto Benevides (TVC), Luiz Marques (Santa Casa), Cláudio Rocha
(São Mateus), Ednilton Soárez (FA7), Luiz Landim (Colégio Irmã Maria Montenegro), José Rocha (UniChristus) e Edilmar Norões
(Verdes Mares), Reitor Jesualdo Farias (UFC) (o mais votado), e Comunicador Paulo Oliveira (Verdes Mares).

/// Comissão Apuradora:
Dr. Lindolfo Cordeiro representante das
Casas Legislativas, Sr. Leonardo Farias –
Diretor da PPE, Dr. Irapuan Aguiar representante das Instituições Educacionais,
Jornalista Antônio Viana representante
da Imprensa e Sra. Gabriela Antunes
representante dos Tribunais de Contas,
apuraram os votos na Assembleia Legislativa, dia 28 de Janeiro de 2014, ás
10horas.

/// Solenidade:

Será realizada no Auditório Dep. João Frederico Ferreira Gomes da Assembleia Legislativa – Rua Barbosa de Freitas
(Ed. Euclides Ferreira Gomes – Anexo II, 6º andar), dia 24 de Fevereiro (2ª feira) às 19horas, Traje Passeio Completo.
18
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Fortaleza
é a casa de todos nós
Cuide bem dela

Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.

/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: (46 Votantes – número recorde)
Dr. Domingos Filho – Vice-Governador do Estado;
Dr. Raul Araújo – Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
Dr. Francisco Teixeira – Ministro da Integração Nacional;
Dr. Leônidas Cristino – Ex-Ministro dos Portos do Brasil;
Dr. Lúcio Alcântara – Ex-Governador do Estado;
Dr. Ubiratan Aguiar – Ex-Presidente do TCU;
Dr. Valdomiro Távora – Presidente do Tribunal de Contas do Estado;
Dr. Francisco Aguiar – Presidente do Tribunal de Contas do Município;
Sra. Luizianne Lins – Ex-Prefeita de Fortaleza;
Dr. Maia Jr. – Empresário e Ex-Vice Governador do Estado;
Dr. Haroldo Rodrigues – Desembargador e Ex-Presidente TRE;
Dr. Antônio Cambraia – Presidente da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Dr. Aramicy Pinto – Presidente da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Hellosman Lacerda – Prefeito de Milagres;
Sr. Nonato Marim – Prefeito de Tururu;
Sr. Cláudio Pinho – Prefeito de São Gonçalo;
Sr. José Firmo Camurça Neto – Prefeito de Maracanaú;
Sr. Ecildo Evangelista Filho – Prefeito de Mombaça;
Sr. Átila Câmara – Prefeito de Maranguape;
Sr. Pompeu Vasconcelos – Diário do Nordeste;
Dra. Marisley Brito – Advogada;
Dr. Luiz Sérgio Gadelha Vieira – Ex-Presidente do TCM;
Dr. Darlan Leite - Presidente da ABIH;

Dr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
Sr. Lúcio Brasileiro – Jornalista O Povo e TV Jangadeiro;
Sr. Evandro Colares – Publicitário;
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário;
Sr. Pedro Gomes de Matos - Jornalista;
Sr. Sérgio Braga – Presidente do Sindicato dos Livreiros;
Sr. Juarez Leitão – Escritor e Poeta da ACL;
Sr. Flávio Viriato de Saboya Neto – Presidente da FAEC;
Dr. Álvaro de Castro Correia - Empresário e Ex-Presidente da AEDI;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Sr. Chiquinho Aragão - Empresário;
Sr. Roberto Moreira – Diretor da TV Diário;
Sr. Duda Brígido – Publicitário;
Dr. Cid Carvalho / Dr. Miguel Dias;
Sr. Raimundo Ferreira – Empresário;
Dr. Freitas Cordeiro – Presidente da CDL;
Dr. Honório Pinheiro – Presidente da FCDL;
Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor;
Sr. Antônio Viana – Jornalista, Radialista Municipalista;
Sr. Wolker Gomes – Rádio Cidade AM;
Sr. André Luiz – Sistema Avol;
Dra. Fátima Catunda – Comentarista e Ex-Secretária da STDS;
Sr. Carlos Silva – Radialista;

* Além de pesquisa pela internet com 3.411 votantes (número recorde).
PPE | EM REVISTA
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2013

Acrísio Sena recebe do Dr. Ubiratan Aguiar

Adail Fontenele (Rep. Danilo Serpa) recebe do Luiz Sérgio Vieira

Adail Fontenele recebe do Sr. Antônio Viana

Airton Mourão recebe do Dr. Leônidas Cristino

Vitor Ciasca recebe do Dep. Danniel Oliveira

Augusto Benevides recebe do Sr. Pompeu Vasconcelos

Danilo Forte recebe do Sr. Avelino Forte (IRMÃO)

Darlan Leite recebe da Sra. Talita Leite (FILHA)
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2013

Deodato Ramalho recebe da Sra. Maria Zélia Ramalho (MÃE)

Dr. Cláudio Rocha recebe da Dra. Lenise Rocha (ESPOSA)

Dr. José Rocha recebe do Prefeito Nilson Diniz (CEDRO)

Dr. Sarto Nogueira recebe do Dr. Leônidas Cristino

Edilmar Norões recebe da Sra. Lucila Norões (ESPOSA)

Ednilton Soárez recebe do Sr. Ednilo Soárez (IRMÃO)

Eunício Oliveira recebe do Sr. Ivens Dias Branco

Evaldo Lima recebe da Sra. Marisa Botão de Aquino (ESPOSA)
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2013

Heitor Férrer recebe do Sr. Rômulo Férrer (IRMÃO)

Ivo Gomes recebe do Salmito Filho

José Albuquerque (Rep. Ciro Gomes) recebe do Dr. Leônidas Cristino

José Albuquerque recebe do Dr. Leônidas Cristino

Luiz Landim recebe da Sra. Rita Landim (ESPOSA)

Luiz Marques recebe do Sr. Luiz Marques Filho

Nelson Martins recebe do Dr. Ubiratan Aguiar

Paulo André Holanda recebe do Dr. Leônidas Cristino
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2013

Paulo Oliveira recebe do Sr. Ivens Dias Branco

Profª Marisa Botão de Aquino (Rep. Izolda Cela) rec. do Evaldo Lima (ESPOSO)

Profº Jose Maria Andrade Neto (Rep. Reitor Jesualdo Farias)
recebe do Profº Ciro Nogueira Filho

Raimundo Matos recebe do Sr. Flávio Saboya

Salmito Filho (Rep. Prisco Bezerra) recebe do Ivo Gomes

Salmito Filho recebe do Ivo Gomes

Sérgio Aguiar recebe do Dr. Francisco Aguiar (PAI)

Vitor Ciasca (Rep. Procurador José Leite Jucá) rec. do Dr. Irapuan Aguiar

PPE | EM REVISTA
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará – 2013

Alci Porto recebe da Sra. Gislane Ferreira Porto (ESPOSA)

Walter Cavalcante recebe do Dr. Leonardo Carvalho

Marcos Morais

(85)8774.4343 / 96264536
www.mmcoqueteis.com.br
marcoscoqueteis

Hospital Geral Adulto

Atendemos os principais convê
nios

Pronto Atendimento Emergência
Plantão Clínica
Traumotologia
Cardiologia
Neurologia
Clínica da dor de cabeça
Sobreaviso em varias especialidades
Centro Cirúrgico
UTI
Geral
Cardiologica
Cirúrgica

TUDO NUM SÓ

Métodos Diagnósticos
Unidade de Imagem
Quioterapia Dia
Medicina Nuclear
Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Patologia Clínica
Endoscopia
Hemodinâmica e Exames
Cardiológica
Vascular
LUGAR
Neuroradiologia

Amil
Assefaz
Banco Central do Brasil
Bradesco Saúde
Brandão Filho
Brasil Assistance
Cafaz
Camed Saúde
Camed Vida
Capesesp
Cassi
Casembrapa
Conab
Correios
Grupo Edson Queiroz
Embratel
Europ Assistance
Fachesf
Famed
Inter Partner Assistance
Itaú - Fundação Pampulha
Mediservice
Mediterranean
Mondial Assistance
Norclínicas Intermédicas
Notredame
Pame
Petrobras - Afor - Disfor
Proasa
P&O Nedlloyd
Saúde Caixa
SulAmérica
Thom e CIA
Unimed
V. Castro
Wilson,Sons
Williams

Av. Santos Dumont, 5633 Papicu - Fortaleza-CE 3421-1444 www.hospitalsaomateus.com.br
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PREFEITURA DE

MARANGUAPE

Maranguape tem o Melhor Prefeito
Com ações valorosas e humanas
que vão desde a implantação do Tempo
Integral nas escolas e a exclusiva
inserção de um Banco de Sangue no
Hospital Gonzaguinha, o jovem prefeito
de Maranguape, Átila Câmara, foi
escolhido através da organização PPE
Eventos, o melhor prefeito do estado
do Ceará em 2014. Com um colegiado
de 36 jurados, entre jornalistas,
políticos e sociedade civil, além dos
cerca de 10 mil votos de internautas
que puderam participar da escolha, o
gestor de Maranguape foi avaliado
como o melhor na pesquisa, em menos
de dois anos de gestão. A requaliﬁcação do Sistema Único de Saúde - SUS
no município com o investimento de 4
milhões de reais na reestruturação e
construção de novas UBSs (Unidade
Básica de Saúde) em um ano e meio é
considerado como o maior investimento em saúde na história do
município. A frota revitalizada, com
cerca de 16 novos veículos redimensionados a qualiﬁcação do
serviço público, também são destaques, assim como a distribuição de mais de 3800 cisternas de polietileno para o alívio do
sofrimento com a falta de água, são ações que diferenciam o
prefeito de outras regiões. O pacote de ações que vai muito
além do que foi citado até agora tem feito com que o município
distante 30Km distante de Fortaleza esteja fazendo a diferença
na promoção da qualidade de vida de todos os seus moradores.
Adepto dos direitos igualitários para a construção de uma
sociedade mais justa, Átila aderiu no primeiro semestre de 2014
aos 8 jeitos de Mudar o Mundo, programa da Agenda da Municipalização dos Objetivos do Milênio –ODM, que por meio do lema
“Nós Podemos Maranguape”, fazem com que sejam revestidos

os quadros de desigualdade na fome, e educação no município
até 2015, ano estipulado pela Organização das Nações Unidas
–ONU. Para o prefeito Átila Câmara, o objetivo é melhorar os
indicadores sociais na construção de um município mais
igualitário para todos. “Maranguape adere a esta iniciativa, pois
não acredita em município construído sozinho e sim através da
participação de todos. Essa luta é prioridade para todos nós”,
aﬁrmou. Incentivador da participação popular na boa atuação
da gestão, um dos projetos municipais que vem dando credibilidade ao gestor é o Prefeitura Itinerante, ação mensal que reúne
todas as secretarias municipais em um só espaço dentro da
comunidade. A ação mensal faz com que a comunidade em geral
tenha acesso a serviços básicos de saúde, educação, esporte,
lazer, totalmente gratuitos e ainda possa conversar com o
prefeito. Além de investir na qualidade de vida da população e
estruturação do município, Átila Câmara é visionário quando o
quesito é empreender para gerar renda. Consolidado como o
melhor projeto socioeconômico da história do município e com
cerca 2.000 empreendedores formalizados, o Projeto Ideia,
que incentiva e apoia o empreendedor autônomo, fez com que o
prefeito Átila Câmara fosse agraciado, também em 2014, com
mais um título que faz referência ao micro empreendedorismo
de sucesso em Maranguape, o segundo lugar no Prêmio
Prefeito Empreendedor do Sebrae. Sabedor da característica
que deﬁne o município como terra de talentos, deu destaque
através de oportunidades de investimento e qualiﬁcação nos
pequenos negócios de maranguapenses autônomos. A ação já
mudou a vida de pelo menos 410 famílias. Seja nas mais variadas
áreas, hoje o Ideia fomenta ações que potencializam a economia no município, além de recuperar a autoestima de cada
talento, artista, artesão e fazer com que estes proﬁssionais se
destaquem. Maranguape sai ganhando com a geração de renda
e com o reconhecimento de cada autônomo inserido no projeto.
“Essa é a identidade que queremos dar ao empreendedor, pra
que ele possa se tornar apto a concorrer no mercado. A
intenção de nosso projeto é fazer com que o pequeno se torne
médio e o médio se torne grande”, ﬁnalizou.

Educação
Escolas de Tempo Integral levam mudanças positivas à educação de Maranguape

Maranguape é recorde no número de crianças beneﬁciadas com a Educação em Tempo Integral com 2.169 alunos
permanecendo no ambiente escolar das 7h às 17h, diariamente,
em instituições escolares do município. Desde 2013, quando foi
implantado o projeto durante o primeiro ano de gestão do
prefeito Átila Câmara, a busca pelo desenvolvimento de uma
educação de qualidade vem sendo foco especial na administração. O Projeto de Educação Integral nasceu dentro do Plano
Educacional implantado pelo prefeito e aprovado por todos com
o principal objetivo de cuidar e educar a criança pequena (de
zero a cinco anos) e proporcionar às mães que trabalham fora
de casa a garantia de que deixam seus ﬁlhos a proﬁssionais
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preparados e qualiﬁcados para a
importante missão de cuidar e
educar bem os pequenos maranguapenses. Em 2014, com menos de um
ano de projeto, já são 16 instituições
educacionais ofertando o Programa
de Educação Integral em Escola de
Tempo Integral, sendo nove Centros
de Educação Infantil (CEI's), anteriormente denominados por Creches,
e sete escolas que ofertam educação
infantil e fundamental. No dia a dia
são desenvolvidas atividades
intelectuais, lúdico-recreativas,
esportivas, artístico-culturais, de
higiene e saúde, entre outras. No
período de 7h até 17h as crianças
maranguapenses participam de
acolhida, realizam quatro refeições,
repousam, interagem em atividades psicomotoras e recebem
todos os cuidados para uma digna higienização com banhos
caprichados.

Segundo Tempo e o De Férias na Escola funcionassem, foram
mobilizados diversos proﬁssionais como professores,
monitores, universitários, coordenadores das creches e das
escolas. O Programa Segundo Tempo funciona como uma
parceria da Prefeitura de Maranguape com o Ministério do
Esporte, levando o esporte a mais de 1000 crianças em 14
escolas espalhadas pela cidade nas férias. Já o "De Férias na
Escola" surgiu por uma iniciativa da Secretaria de Educação,
incluindo as creches de tempo integral e os colégios de tempo
integral. Os projetos têm como principal objetivo levar atividades lúdicas e recreativas aos alunos, permitindo uma melhor
formação de seu caráter, além de gerar um maior convívio
social durante o período das férias escolares.

Alunos Maranguapenses tem acesso a educação no
mês de férias
A Prefeitura de Maranguape deu início aos programas
“Segundo Tempo nas Férias” e “De Férias na Escola”, no mês de
junho. Com esta novidade apresentada à população, os pais de
pequenos maranguapenses puderam manter seus ﬁlhos na
escola no período de recesso escolar. Para que o Programa
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PREFEITURA DE

MARANGUAPE

Saúde

Prefeitura de Maranguape investe 4 milhões e garante avanços no acesso a saúde
A Prefeitura de Maranguape vem investindo forte na
qualidade da saúde no município. Cerca de 4 milhões de reais já
estão sendo investidos na reestruturação de unidades básicas
de saúde, entre construções, reformas e ampliações no intuito
de melhor assistir o cidadão maranguapense. Em pouco mais de
um ano e meio de gestão, este é considerado o maior investimento em saúde no município. Os recursos já garantiram a
aquisição de três ambulâncias novas e equipamentos de saúde
novos para a requaliﬁcação das unidades. A partir destes
mesmos recursos ﬁnanceiros, Maranguape ganha a construção de sete novos postos de saúde, sete novas reformas e a
ampliação do posto do bairro de Outra Banda, considerado um
dos maiores sonhos daquela população. Esforços que viraram
avanços comprovados na atual administração do prefeito Átila
Câmara. Incluídos no pacote de requaliﬁcação da saúde
maranguapense está, também, o aumento das equipes de Psfs
no município. Antes, atendiam a população da sede e distritos 24
equipes, mas, com a expansão, o número de equipes saltou para
30. Houve, ainda, a implantação de terceiro turno que vai de 17
horas as 22 horas nos Postos de Saúde José Ivan Pontes e Núbia
Ferreira Gomes, em Amanari e Sapupara, respectivamente,
levando à população atendimento de qualidade na área da

odontologia, medicina, enfermagem, além da entrega de
medicamentos. As equipes de terceiro turno são compostas por
médico, dentista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. De
acordo com dados da Secretaria de Saúde, o Hospital Municipal
Dr. Argel Gurgel Braga Herbster possuía onze especialidades
antes, hoje, possui 13 novas especialidades, com o auxílio de
trinta novos proﬁssionais atuando. Outra novidade garantida
com o incentivo e investimento da gestão foi a implantação da
primeira Agência Transfusional de Maranguape e o equipamento
tem proporcionado agilidade na distribuição de bolsas e
derivados de sangue aos maranguapenses que necessitarem do
procedimento. O processo diminui o tempo de espera e garante
mais saúde a estes pacientes. A Prefeitura de Maranguape foi
além e acrescentou a preocupação com a população dos
distritos, fazendo, assim, a descentralização da saúde para os
distritos de Maranguape. Uma prova disso são os serviços de
Fisioterapia que chegaram a Itapebussú tornando-se um dos
benefícios pioneiros na interiorização da saúde maranguapense. O serviço funciona todas as semanas de segunda a quintafeira, nos horários de 08hs às 11hs da manhã, na Unidade Básica
de Saúde Josué Monteiro de Abreu. O serviço deverá chegar aos
demais distritos.

Poços profundos

São dados, fatos e investimentos concretos que fazem
com que Maranguape seja o pioneiro na valorização e reestruturação da saúde em todas as suas áreas.
Terceiro turno
Amanari e Tabatinga

Açude

Prefeitura de Maranguape conclui a perfuração Prefeitura de Maranguape entrega a maior
obra hídrica dos últimos anos à população
de onze com recursos próprios
Este ano, em uma ação
inédita, a Prefeitura de
Maranguape optou pela
suspensão do carnaval na
cidade para investir numa
forte ação de convivência
com a seca. A perfuração
de poços profundos foi a
melhor alternativa em
localidades aonde a água só
chega, na maioria das
vezes, através de carropipa. Ao todo, 11 poços
foram ﬁrmados no pacote.
Em menos de quatro meses
todas as perfurações
foram concluídas com
sucesso. A segunda etapa
será iniciada com a colocação das bombas, a construção dos chafarizes e a instalação das caixas d'água.
As localidades contempladas com as reservas hídricas foram: Cacimbão, Lages,
Sapupara, Boa Vista dos Amadeu, Buracão no Retiro, Bela Vista no Papara, Riacho da
Palha no Rato, Assentamento Salgado, Alto dos
Moura em Umarizeiras, Recanto no Amanari e
Coqueirinho na Serra do Lagêdo. A localização dos
poços foi determinada, principalmente, por dois
fatores, a necessidade de água e a diﬁculdade de
acesso do carro-pipa. Os poços irão garantir as
onze comunidades afetadas pela estiagem mais uma
importante e rica fonte de água.
Graças a ousadia e as decisões tomadas por
meio de consultas populares é que o prefeito Átila
Câmara entra para a história com uma gestão
participativa.
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O Prefeito Atila Câmara
inaugurou o primeiro grande açude da
gestão na localidade de Saco Verde, no
distrito de Lages. A obra tem
capacidade de armazenamento de um
milhão de metros cúbicos,
beneﬁciando mais de 50 famílias que
vivem na região. O reservatório foi
construído com recursos próprios da
Prefeitura que tem investido forte em ações de combate à seca. Parte das máquinas pesadas
usadas para construção da barragem foi adquirida através do PAC 2 – Programa de Aceleração
do Crescimento. Cerca de quatro meses de obras foram necessários para a entrega do açude que
um dia foi sonho. Após dezesseis anos sem nenhuma obra hídrica e ações concretas que
aliviassem os prejuízos da estiagem, Maranguape segue investindo forte em obras hídricas. Para
o Prefeito Átila Câmara, a conclusão do açude do Saco Verde, carinhosamente apelidado de
verdão, é a certeza de que trabalhar com as pessoas mantendo o espírito de parceria é o melhor
caminho para se mudar uma realidade. “Assumi a gestão com a pior seca dos últimos sessenta
anos e hoje estou entregando essa grande obra que era um sonho da população do Saco Verde.
Graças a pessoas como o senhor Isaías (doador do terreno onde foi construído o açude) e todos
os irmãos da comunidade, é que foi possível realizá-la. Esse açude é minha demonstração de
carinho e respeito a meu povo”, aﬁrmou o gestor.
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Prefeitura de Milagres Com um olhar de futuro
Prefeito de Milagres Hellosman Sampaio de Lacerda recebe premiação

“30 Melhores Gestores do Ceará em 2014”
ela sexta vez e no
P
segundo ano consecutivo, o Prefeito Municipal

de Milagres, Hellosman
Sampaio de Lacerda foi
eleito um dos 30 Melhores
Gestores do Ceará neste
ano de 2014.
Hellosman Sampaio, recebeu o título das mãos do
Senador da República, Eunício Oliveira, que esteve presente, ao lado do Deputado
Estadual, Danniel Oliveira,
que na oportunidade parabenizou o gestor e toda a
população milagrense, pelo destaque político, que enaltece cada
vez mais, o nome da cidade, diante do trabalho do seu gestor.
O Deputado Federal, Genesias Noronha, também parabenizou o
prefeito e toda a cidade pelo prêmio recebido.

MAIS PRÊMIOS

EDUCAÇÃO

Educação de Milagres alcança
novamente o verde escuro em
proficiência no SPAECE-ALFA
Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da EduO
cação (SEDUC), vem implementando, desde 1992, o Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE.

lém do destaque político, sendo que Hellosman Sampaio,
A
ocupou a 4ª posição entre os 30 Melhores Gestores, o
Governo Municipal de Milagres, recebeu o reconhecimento do

Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, como parceiro do Projeto Primeiro
Passo, na modalidade “Jovem Bolsista”.
A certificação é conferida somente as prefeituras que
geram oportunidades de emprego e renda as pessoas com
maior dificuldade na inserção no mercado de trabalho,
contemplando jovens de 16 a 23 anos.

AÇÃO SOCIAL

Pelo segundo ano consecutivo Milagres é contemplado com o Prêmio

“Melhores Programas da Assistência Social do Ceará”

O SPAECE, na vertente Avaliação de Desempenho Acadêmico,
caracteriza-se como avaliação externa em larga escala que avalia
as competências e habilidades dos alunos do ensino fundamental e
do ensino médio, em Língua Portuguesa e Matemática.
Desenvolvido no Município de Milagres em parceria com o
Governo do Estado do Ceará, o Programa Alfabetização na Idade
Certa-PAIC , tem sido de suma importância para que as crianças do 2º Ano sejam realmente alfabetizadas e possam dar continuidade a seus estudos nos anos seguintes, com competências
e habilidades desenvolvidas para cada ano escolar.
A secretária, Patrícia Dantas, salientou que a Administração
vem trabalhando desde a gestão passada, no sentido de que a
educação permanecesse na cor verde, mesmo com oscilações
entre verde claro e o verde escuro, nos anos de 2009, 2010,
2011, 2012 e agora em 2013, onde volta a alcançar o verde escuro, melhor nível de rendimento de todo o alunado da rede pública
do município. As informações estão disponibilizadas no site oficial do Governo do Estado, na página da SEDUC, no que se refere
ao sistema de avaliação do PAIC (www.paic.seduc.ce.gov.br).

elo segundo ano consecutivo o município de Milagres é
P
agraciado com o Prêmio “Melhores Programas de Ação
Social do Ceará”, se destacando entre as demais cidades que

participaram da seleção, mediante a desenvoltura e resultados
obtidos, com os programas e projetos voltados aquelas famílias
que se encontram em estado de vulnerabilidade social e que estão melhorando suas condições de vida, a partir destas ações,
implementadas pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria
da Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Dentre os programas ofertados pela municipalidade e que se
destacaram, segundo a Secretária da Assistência Social, Anaysa
Batista de Figueiredo, estão: Grupo da 3ª Idade, Cursos Profissionalizantes em parceria com o PRONATEC, Programa Minha Casa
Minha Vida com 50 unidades em fase de conclusão, Efetivação e
acompanhamento na execução do Programa Bolsa Família, Projovem
Adolescente, Projeto Bebê Saudável, CRAS Itinerante e o majestoso e
empolgante Grupo de Fanfarra Fazendo Arte, Tocando Alegria.

Governo Municipal de Milagres prossegue
com recuperação e ampliação de todas
as unidades escolares

SAÚDE

Governo de Milagres inicia construção de mais uma UBS na sede do município

T

iveram início na manhã de segunda-feira (09 de junho), as obras de
construção de mais uma Unidade Básica
de Saúde – UBS, na sede do município, a
Rua José Miguel de Figueiredo (próximo ao
Centro Social Urbano - CSU), pelo Governo
Municipal de Milagres, em parceria com o
Governo Federal, por meio do Ministério
da Saúde.
Os valores a serem investidos em
mais essa obra, cumprindo mais uma promessa de campanha do prefeito, Hellosman
Sampaio, são na ordem de R$ 419.717,54
(quatrocentos e dezenove mil setecentos e
dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), com o prazo de entrega de 120 dias pela empresa licitada, a START Construtora LTDA.
Com mais essa obra, já somam o total de cinco UBS em construção no município, sendo 02 na Sede, 01 no Sítio Feijão, 01 Sítio
Carnaúba e 01 no Sítio Santa Catarina.
Somente nessas cinco importantes obras, que proporcionarão melhorias na saúde do milagrense, está sendo investido o valor de
R$ 2.051.717,54 (dois milhões cinquenta e um mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).
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Governo
O
Municipal
de Milagres, por

meio da Secretaria da Educação,
prossegue com
os serviços de
recuperação
e
ampliação de unidades escolares,
objetivando ofertar um espaço agradável, confortável e tranquilo, que possa oportunizar um melhor rendimento, tanto de
professores, bem como de todos os alunos que integram a rede
pública do município.
Os recursos para a execução das obras são oriundos do
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, Programa Dinheiro
Direto na Escola – PDDE e ainda recursos da própria municipalidade, mediante planejamento elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, Finanças e Administração, bem como a Educação.
Até o momento o total de 10 unidades escolares já foram
reformadas e ampliadas. Todas essas estão localizadas na zona
rural do município, nos sítios; Caiçara, Olho D´agua dos Cavalos,
Olho D´agua Cumprido, Feijão, Taboquinha, Serra Brava (Creche
e escola), Vila Sol Nascente, Valdivino e Carnaúba (foto).
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OBRAS

Canteiro de obras da nova e
moderna Praça Coronel Raimundo
Alves segue em pleno andamento

AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Milagres realiza I Semana do Bebê com sucesso

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, além de todas as Secretarias do Governo,
O
promoveram a I Semana do Bebe, em Milagres. Com o lema “Acolher na primeira infância é investir no futuro de Milagres” e o tema
“Estou chegando”, a administração municipal promoveu atividades durante uma semana, em todas as unidades escolares.

O

canteiro de obras da Praça Coronel Raimundo Alves, popularmente conhecida como “praça da matriz” está em
franco andamento e brevemente será inaugurada e entregue a
população, pela gestão municipal. A empresa responsável pelos
trabalhos tem seguido o cronograma de entrega atentamente, o
que confirma a sua eficiência, quanto à frente de trabalho existente e disponível hoje e que conta com mão de obra qualificada
e local.
A nova praça de lazer, cujo valor investido chega a quase
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), contará com diversos
ambientes que proporcionará a todos, uma vivencia melhor e
com mais interação, dinamismo e modernidade. Para o prefeito,
os investimentos se justificam devido à necessidade de melhoria
dos logradouros públicos, com o intuito de oferecer a sociedade
milagrense, ambientes mais acolhedores, dispondo de uma infraestrutura satisfatória e que represente o compromisso do
governo municipal em trabalhar diuturnamente por uma cidade
progressista.
De acordo com o projeto da nova praça, um canteiro maior
e unificado está em construção, o que viabiliza maior espaço
para convivência e entretenimento e que contará com quiosques, concha acústica, jardinagem moderna com plantas ornamentais, além do plantio de árvores nativas que integra as novas
políticas de melhoria e defesa do meio ambiente, implementadas
pelo governo municipal.

Na abertura oficial (domingo 11 de maio), diversos kits e banheiras foram distribuídos para as ganhadoras do Prêmio Mamãe Nota
10, de acordo com critérios estabelecidos pelas enfermeiras do Programa Saúde da Família (assiduidade no pré-natal e no cartão de
vacinação da criança).
Transcorrendo as atividades da segunda-feira (12), foi realizado o dia “D” em todas as escolas da rede pública municipal, num dia recreativo e educativo, com a interação de professores, coordenadores e alunos. No pátio da Prefeitura, ocorreu a Campanha “Sou Cidadão”,
com a emissão de Registro Civil, em parceria com o Cartório do 1º Ofício.
O ritmo das ações, que contagiou a todos os milagrenses, prosseguiu na terça-feira (13), com a realização de palestras educativas e
informativas, além de avaliação da acuidade visual em alunos e finalizando na tarde desta terça-feira.
Na quarta-feira (14), foi oferecido uma massagem terapêutica para crianças de 0 a 2 anos, no Centro Social Urbano, bem como a
avaliação do calendário vacinal/puericultura em todas as ESF´s e teste da orelhinha no Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.
As etapas de palestras tiveram prosseguimento na quinta-feira (15). Desta vez, as gestantes foram beneficiadas com discussões
sobre Pré-Natal, Parto e Amamentação. Uma blitz educativa foi realizada nas proximidades do Hospital Mãe Bela, no sentido de alertar
sobre o Combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.
Já na sexta-feira (16), uma manhã movimentada chamou a atenção da população, com caminhadas feitas pelos alunos da rede pública
municipal, tanto na sede como na zona rural, na campanha “Milagres cuida de mim”, de combate à dengue.
Toda a programação teve sua culminância no sábado (17), onde um grande número de pessoas tomou as principais ruas do centro da
cidade, na Passeata dos Bebês, com a participação de crianças, jovens e adultos, saindo da Prefeitura até o parque de eventos.
POLICLÍNICA

Município de Milagres se destaca em
atendimentos a população na
19ª regional de saúde

PROJETOS

Governo Municipal de Milagres acena com
parceria e investimentos para ABDEQUI
ilagres esteve em 1º lugar, no mês de abril, em número
M
de pacientes agendados para a realização de exames
na Policlínica Regional em Brejo Santo, que oferta atendimento

Prefeito Hellosman Sampaio visitou as dependências da
O
Associação de Beneficência a Dependentes Químicos São
José – ABDEQUI, localizada no Sítio Cajazeirinha, e conheceu os

trabalhos desenvolvidos pela entidade, comprometendo-se em
colocar o governo municipal a disposição para a ampliação e
melhoria dos serviços ofertados.
O vereador que integra a base de sustentação do governo,
Cicero Fernando Sampaio, apresentou projeto de lei, aprovado por
unanimidade em plenário, onde reconhece de utilidade pública a
Associação de Beneficência a Dependentes Químicos São José.

PPE | EM REVISTA

em ginecologia e obstetrícia, gastroenterologia, traumatologia e
ortopedia, urologia e oftalmologia.
Os números atingem a marca de 78,98% e demonstram a
contínua melhoria na saúde do milagrense. O município ocupa a
3ª posição em assiduidade de consultas realizadas junto aos pacientes encaminhados, com 77,33% de procedimentos realizados,
conforme relatório apresentado durante reunião com secretários
municipais das cidades que integram o consórcio em saúde.
Segundo afirmou o Secretário da Saúde, Cândido Sampaio, o
motivo do município não atingir os 100%, em consultas e exames
realizados junto à policlínica, se dá pela razão da própria municipalidade ofertar gratuitamente serviços especializados nas
áreas de cardiologia, traumatologia e pediatria, entre outros.
Outro ponto frisado pelo titular da pasta ocorre devido à
estruturação de toda Central de Marcação, dispondo de profissionais competentes e treinados para o atendimento àqueles que
procuram os serviços. Ainda conforme Cândido Sampaio, o município repassa o montante de quase R$ 35 mil mensais a policlínica.
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POÇOS

Governo inicia perfuração de poços
artesianos em comunidades rurais

aseado em atender prioritariamente as necessidades báB
sicas da população, em especial as comunidades rurais,
diante a falta de água, decorrente da grande seca que assola toda

a região Nordeste, é que o Governo Municipal de Milagres, iniciou
a perfuração de poços artesianos, com a finalidade de atender as
famílias com água encanada e de qualidade em suas residências.
Para o prefeito municipal, Hellosman Sampaio, não basta
somente à coragem e vontade de um gestor em administrar
bem sua cidade, infelizmente em boa parte é preciso paciência
para que sejam executadas obras que condicionem a melhoria
de vida da população, o que depende diretamente das demais
esferas governamentais, quanto à disponibilidade de recursos
a serem investidos.
Apesar dos entraves encontrados, junto aos vereadores que
fazem oposição ao seu governo, em não se posicionar favoravelmente a votação de projeto que renovaria a concessão da empresa CAGECE, o que viabilizaria a perfuração de 20 poços artesianos,
mesmo assim as máquinas ainda perfuraram poços nas comunidades do Sítio Caracol, Sítio Baixio na Carnaúba, Conjunto Antonio
Pedro (Vilinha do Rosário), Araras, Serra Brava e Mandacaru.
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Um Chargista do Ceará para o Brasil.
Ele é tão bom que poderia trabalhar
em qualquer Jornal do País.

S

infronio de Sousa Lima
Neto, diretor da empresa
SINFRONIO CRIAÇÕES
E PRODUÇÕES LTDA, Jornalista,
Cartunista com diversos trabalhos publicados no âmbito do humor, é chargista do jornal “Diário do Nordeste” onde
atua desde 1991, depois de 16 anos
colaborando com o jornal “O Povo”,
também do Ceará. Obteve sempre destacadas participações em salões nacionais e internacionais de humor sendo
duas vezes “menção honrosa” no Salão
de Humor de Piracicaba e premiado no
I Salão de Humor do Recife. Participou como convidado selecionado, do
1o. Festival Internacional de Humor
sobre AIDS, do Ministério da saúde,
onde foi um dos representantes brasileiros. Publicou três livros: “Cearense tem
cada uma!...”, “Cinco anos de humor”
e “Diário do Sinfronio”, reunindo sempre os melhores trabalhos publicados na
imprensa. Publicou a revista mensal de
humor “Pau de Arara”. Além de produzir uma charge diária para o jornal
de maior circulação do Ceará, Sinfronio produz também charges animadas
para a televisão usando modernos equipamentos de computação gráfica, modalidade em que foi pioneiro no Brasil.
Criou também duas vinhetas nacionais
para o famoso “Plim-Plim” da Globo.
Produz tiras em quadrinhos de seus
dois personagens de sucesso: “Ming30

-Au”e “Bráz”, publicadas inicialmente na revista GIBI da Rio Gráfica e
Editora e posteriormente na imprensa
local e nacional. Artista gráfico, também elabora trabalhos de programação visual, logomarcas e vinhetas em
3D utilizando avançados recursos de
computação gráfica e edição não-linear
para aplicação em publicidade e multimídia. É diretor de Sinfronio Criações
e Produções Ltda, empresa de prestação
de serviços na área de vídeo e animação, tendo realizado diversos trabalhos,
dentre os quais, a série de teleaulas de
Inglês, em 30 módulos, para a Secretaria de Educação do Estado do Ceará,
vídeo institucional para a Secretaria de
Ação Social – SAS, vídeo institucional
para a Funceme, vídeo institucional
para a “Campanha de Prevenção de
Queimaduras”, dentre outros. Produziu durante dois anos o programa
semanal “STATUS”, PARA A Tv
Jangadeiro. A empresa também produz
autoração de DVDs e CDROMs interativos, tendo nesta área produzido os
CDROMs “Rotary – 100 anos de Serviços” bilíngue, “N.S. de Fátima”, em
comemorativo aos 50 anos do santuário
de Fátima, e “CDROM de Humor do
Sinfronio”, com coletânea das melhores charges publicadas e com curso interativo de desenho. Em 2009 produziu a
minissérie em computação gráfica 3D,
“Cícero – O Santo Padre” veiculada
www.robertofarias.com.br

pela TVC. Em 2010 produziu a minissérie em computação gráfica 3D, “1915
- O Ano em que a terra queimou” baseada no romance “O Quinze” de Rachel
de Queiroz, também exibida pela TV
Ceará canal 5. Já teve suas charges publicadas nas revistas “Veja” e “IstoÉ”
e recentemente foi capa da revista brasileira “Leros” publicada em Londres.
PPE - Quando / Onde e com
quantos anos começou a fazer charges?
Sinfronio - Desde pequeno
sempre gostei muito de desenhar,
mas profissionalmente comecei
como quadrinista. Tive sempre
essa veia crítica. mas antes do humor gráfico me dediquei à pintura,
participei de várias exposições, fui
vitrinista, projetei stands para feiras, etc. O humor veio mesmo com
os quadrinhos, quando criei os personagens Ming-Au (um pequeno
monge do Tibete) e Bráz - O navegador (um navegante desajeitado
que não consegue descobrir terra
nenhuma). O Ming-Au foi publicado semanalmente pela famosa
revista GIBI (o “gibizão”) da Rio
Gráfica e Editora, por alguns anos
e me fez guinar para o lado do humor gráfico. Nessa época fui contratado pelo jornal O Povo, através
do grande José Raimundo Costa,
como chargista diário. PraticamenPPE | EM REVISTA

Entrevista: Sinfrônio|Um Chargista do Ceará para o Brasil
vam aos domingos. Passei para o
Diário do Nordeste onde já estou
há 23 anos. Multiplique-se aí 365
por 39 e teremos 14235 charges publicadas.

Sinfrônio recebe Comenda Chico Anysio da Sra. Ana Mary Lima (ESPOSA)

te fui o primeiro chargista diário a
atuar na imprensa cearense, com
apenas 20 anos de idade.
PPE - Você é um vocacionado, fez
cursos para aprimorar sua arte?
Sinfronio - Não, sou completamente autodidata, tudo que sei foi
estudando, lendo e praticando sozinho, mesmo porque, arte não se
aprende, se nasce com ela.

rios colunistas de respeito, como o
“macaco” Simão, da Folha de São
Paulo, que sempre faz referencias
às nossas charges. - Recentemente
fiz uma charge sobre Hugo Chávez, quando ele estava em Cuba se
tratando e essa charge repercutiu
em toda a América do Sul: Chávez
deitado numa cama de hospital e
a morte na porta do quarto, com
Fidel atrás da porta dizendo - “Fidel?? É aquele ali, pode levar!!” e
apontando para o Chávez. Outra
que repercutiu mundialmente foi
a da rainha Elizabeth colocando a
coroa na Dilma sentada no trono,
quando o Brasil ultrapassou o Reino Unido na ranking da economia.
Foi capa de publicação inglesa.

PPE - Porque você que tem renome nacional, continua residindo em
Fortaleza?
Sinfronio - Não vejo nenhum
problema em residir em Fortaleza
e me orgulho muito de ter nascido
cearense de cabeça chata. Daqui
mesmo podemos atingir qualquer
ponto do planeta através da internet. Apesar de que, nós artistas
nordestinos, ainda sofrermos preconceitos por aí afora. Isso temos
de combater através do talento e é
o que eu procuro fazer. Se sou reconhecido fora do meu estado, se
deve somente por isso, pois “eles”
não tem como negar um trabalho
que repercute.

PPE - Você tem ideia de quais as
5 Personalidades locais e 5 nacionais
mais focalizadas nas suas charges?
Sinfronio - Locais podemos
citar o governador e a ex-prefeita Luiziane Lins, como as mais
“chargeadas”. A nível nacional é
fácil: Dilma - Lula - Sarney - Mantega - Renan. Mas isso depende
muito da época e dos escândalos.

PPE - Quais estados do Brasil conhecem o seu trabalho?
Sinfronio - Acho que praticamente todos, pois diariamente
publicamos nossas charges em sites nacionais de alta visibilidade,
além da repercussão através de vá-

PPE - Quantas charges publicadas
no O Povo (em quantos anos) e Diário
do Nordeste (em quantos anos)?
Sinfronio - Essa é braba: só no
povo passei 16 anos publicando
uma charge todo dia, se bem quando comecei os jornais não circula-
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PPE - A sua charge focaliza sempre um tema bem atual, às vezes até
do dia, como você faz para apronta-la
para sair no jornal do dia?
Sinfronio - A charge é factual,
é jornalística, portanto, calcada na
notícia. Se ela não fizer esse link
não funciona, portanto o chargista
tem que estar bem antenado para
aproveitar a notícia quentinha. O
segredo é estar bem informado e
ler tudo, até receita de bolo.
PPE - Quem são os grandes
chargistas do Brasil e do Mundo?
Sinfronio - Os grandes do Brasil são sem dúvida o Ziraldo, Chico
Caruso e o Angeli. No cenário internacional podemos citar Quino,
que é argentino, o Pat Oliphant, do
Washigton Post.
PPE - Quem lhe ajudou na sua brilhante Carreira Profissional?
Sinfronio - Posso afirmar com
convicção que quem teve influencia direta na minha carreira profissional de cartunista foi o grande José Raimundo Costa, o “Seu
Costa” diretor do O povo. Costa
foi quem me “descobriu” lá pelos
anos de 1975, quando abriu espaço no seu jornal para a primeira
publicação diária de uma charge
na imprensa cearense. Acreditou e deu certo. Muitas das boas
idéias que produzimos surgiram
em parceria com o “seu Costa”,
que não deixava de me sugerir
boas tiradas.
PPE - Charges que mais gosta
de fazer?
Sinfronio - Não existe isso. A
charge que gosto de fazer é aquela
que tem impacto em relação à noticia que ela satiriza.
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Entrevista: Sinfrônio|Um Chargista do Ceará para o Brasil
PPE - O que achou da promoção
da PPE, dos Destaques Profissionais Vocacionais do Ceará?
Sinfronio - Uma iniciativa
pioneira e oportuna como todas
que são patrocinadas pelo Roberto Farias. Uma oportunidade de
mostrar para a sociedade o reconhecimento do público aos bons
artistas da terra.
PPE - Topa fazer uma parceria
com a PPE para lançarmos um livro com os seus principais trabalhos
realizados?
Sinfronio - Já está topado.Na
realidade já está na hora de lançar mais um livro, mas desta vez
quero uma coisa diferente, um
álbum, bem trabalhado e produzido. Tenho certeza que com a
parceria do Roberto faremos isso
de maneira brilhante.
PPE - Como surgiu o nome
Sinfrônio?
Sinfronio - É nome próprio,
muita gente pensa que é pseudônimo mas não é. Era o nome do
meu avô paterno e meu pai foi o
único na família a ter coragem de
colocá-lo num filho. Ocorreu um
fato muito interessante quando
nasci. Naquela época (não que
eu seja muito velho) os partos
eram realizados por aparadeiras
ou parteiras e a que estava me
aparando, logo que dei o primeiro choro perguntou á minha
mãe: Como é o nome do menino?
Minha mãe então falou que era
Sinfronio e a parteira falou: Deixa de brincadeira diz mesmo o
nome do “bichim”. Já nasci com
um nome humorístico.
PPE - Onde nasceu, em que
cidade(s) viveu, quais suas principais lembranças dessa época.
Sinfronio - Eu sou cearense
cabeça chata natural de Fortaleza e vivi sempre aqui. Na minha
infância na Rua Jaime Benévo32

lo (centro) morava num casarão
que tinha um imenso quintal e
gostava mesmo era de brincar de
“cow-boy” com os amigos vizi-

nhos, imitando os heróis das revistas em quadrinhos das quais
eu era fã. Influenciado também
pelo programa de rádio que meu
irmão assistia “Jerônimo - O herói do sertão”, um bang-bang tupiniquim. mas minha principal
diversão mesmo era desenhar.
Me lembro, de papo no chão,
com dezenas de lápis de cor que
meu pai me municiava e papel,
muito papel espalhado por todo
canto. Aos 7 anos, já dava meus
riscos.
16) Como se desenvolveu sua
trajetória profissional? Que funções desempenhou antes de chegar ao Diário do Nordeste?
Fui pintor (surrealista e expressionista) vitrinista, quadrinista e finalmente chargista. A
partir dos quadrinhos publicados em revista do sul do país,
resolvi ampliar minha atuação a
nível local, o que me fez visitar
alguns jornais. Quando cheguei
no O Povo, fui recebido pelo diretor José Raimundo Costa (o
Seu Costa) que olhou meus trabalhos e falou que não queria
quadrinhos, mas se eu topasse
fazer uma charge diária para
jornal ele me contrataria. Aceiwww.robertofarias.com.br

tei na hora e passei 16 anos produzindo uma charge todo o dia
para O Povo. Em 1991, comecei
a produzir charges animadas (fui
o pioneiro no Brasil) para a televisão, o que despertou interesse
do Sistema Verdes Mares e fui
contratado para a tv e jornal, iniciando assim minha trajetória no
Diário do Nordeste, onde estou
até hoje. Profissionalmente hoje
atuo também na área de produção de conteúdos em computação gráfica 3D através da minha
empresa Sinfronio Criações e
Produções. Desenvolvemos já
quatro minissérie com essa técnica: “Cícero - O santo padre”
contando a história de Pe. Cícero, produção que contou com
as importantes participações de
Chico Anísio (fazendo a voz de
Pe.Cícero) e de Raimundo Fágner, que compôs a belíssima trilha sonora. depois produzimos
“1915 - O ano em que a terra
queimou” baseado no romance
“O quinze” de Rachel de Queiroz, em homenagem ao seu centenário. Essa produção também
contou com expressivos nomes
da nossa arte como Tom Cavalcante (Que dublou a voz do personagem masculino principal) e
de Luíza Tomé (que fez a voz da
personagem feminina pincipal).
Contou também mais uma vez
com a preciosa participação de
Raimundo Fagner na trilha sonora. Depois produzimos “Pinzón - A descoberta do Brasil no
Ceará” que conta a história do
navegante espanhol que chegou
em terras brasileiras antes de
Cabral, na enseada do Mucuripe. Finalmente, em finalização
“GOL - O GRITO DE UMA
NAÇÃO” minissérie que conta
de uma maneira inédita a história do futebol brasileiro e que
será lançada em breve, antes da
copa, na Tv Cidade/Record.
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Pesamentos de Lideranças

O papel da Universidade pública
na construção do País.

Jesualdo Pereira Farias
O Reitor da UFC

A

s universidades públicas brasileiras têm tido
papel fundamental no
desenvolvimento do País, não somente por oferecerem Ensino Superior de qualidade, mas também
porque respondem por quase toda
a nossa pesquisa científica e pelo
avanço tecnológico que temos atingido em diversas áreas. Nesse cenário, destacam-se as Universidades Federais, que nos últimos anos
experimentaram
extraordinário
crescimento, espraiando seus benefícios por todos os Estados e, no interior destes, por todas as regiões.
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É natural que as Instituições
Federais de Ensino Superior se tenham tornado, também, celeiros
de lideranças. Em grande parte,
os condutores do Brasil moderno,
aqueles que atuam na administração pública e no setor privado, os
que lideram, os que decidem, são
egressos dessas Universidades,
que já enfrentaram tempos difíceis, mas que, em anos recentes,
tiveram sua importância reconhecida e logo se lançaram em vigorosos projetos de expansão, numa
resposta corajosa aos anseios da
sociedade.
www.robertofarias.com.br

Desde 2007, ano em que foi
implantado o Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), acelerou-se a interiorização do Ensino Superior,
com a criação de novos campi por
todo o País. Depois de décadas
de estagnação – senão, de franco
retrocesso – somente nesse período foram criadas 18 universidades federais e abertos 173 novos
campi, ampliando-se a atuação
do sistema em 161 novos municípios. A oferta saltou de 109,2 mil
vagas em 2003 para 231,5 mil em
2013.
Com o ENEM/SiSu e a política de cotas, as novas vagas são
agora distribuídas de forma mais
democrática e atendendo a todos
os estratos socioeconômicos. Espera-se que, ao final desta década,
comecem a surgir as primeiras lideranças espalhadas pelo interior
do País, pessoas que irão fixar
residências em pequenos municípios e, com isso, passarão a contribuir para o surgimento de uma
nova realidade regional. Serão
políticos, empresários, profissionais liberais vocacionados para
um novo projeto de nação que há
de emergir, naturalmente, de uma
formação cidadã, pautada em preceitos éticos e de compromisso
social.
Teremos, enfim, um país mais
justo e com menos desigualdade
social, alicerçado naquilo que as
Universidades oferecem de mais
sólido: o poder transformador do
conhecimento.
Jesualdo Pereira Farias
Reitor da Universidade
Federal do Ceará
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Leorne Belém

Homenagem e Incentivo
Leorne Belém | Advogado
Ex-Deputado Estadual
Ex-Deputado Federal
Ex-Superintendente da LBA Ceará
Membro do Conselho de Consultores da PPE

N

os últimos anos, tenho participado de
vários eventos promovidos pela PPE, quando são
realçados os méritos daqueles
que, nos diferentes campos de atividades, atuam em benefício das
comunidades onde se situam.
Isso vem me proporcionando
a oportunidade de conhecer homens e mulheres que, no setor
público ou privado, concorrem
para o desenvolvimento do nosso
estado e o bem estar do seu povo.
São políticos e empresários que
se sobressaem no meio em que
atuam, conquistando o respeito
e a admiração dos seus concidadãos.
Essas homenagens refletem,
certamente, a opinião coletiva,
considerando-se a natureza e diversidade do colegiado que os escolhe.
Administradores públicos, detentores de mandatos parlamentares e empresários, além de profissionais de variados setores, têm
sido periodicamente, avaliados
através desse processo de seleção,
34

integrado por julgadores isentos
e independentes.
Creio que ao tornarmos público o nosso reconhecimento pelo
conjunto de sua obra e realizações, estamos, ao mesmo tempo,
incentivando-os a prosseguirem
na sua caminhada empreendedora, renovando, em cada um, o
www.robertofarias.com.br

desejo de continuar servindo ao
Ceará e sua gente.
É isso o que esperamos desses
homenageados – sejam do setor
oficial ou privado – certos de
que, estimulados pelo reconhecimento público, possam continuar atuando em benefício da
coletividade.
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Djalma Pinto

Os partidos na realidade brasileira

P

artido já teve significação de bando, facção,
grupo de luta. Só a partir da primeira metade do século
XIX, surge com a feição de grupo de pessoas, unidas pelo ideal
comum de conquistar o poder,
para implementação de um programa de governo que os seus integrantes julgam adequado para
determinado momento.
Infelizmente, neste alvorecer do século XXI, no Brasil, o
conceito tradicional dessas instituições vem sendo preocupantemente modificado. Deixam
a impressão de tratar-se de um
conglomerado de pessoas que
se aglutinam em torno de uma
sigla para extração de proveito
pessoal, sem atenção alguma ao
bem comum. Isso explica a repugnante “venda” de legenda;
a celebração de coligações entre
PPE | EM REVISTA

adversários e outras anomalias
que prejudicam o conceito das
agremiações partidárias junto à
população.
O Brasil consagra a representação política como o carro chefe de nossa democracia. Embora
assegure a participação direta do
cidadão, nos casos de referendo,
plebiscito e iniciativa popular, a
pouca utilização desses mecanismos comprova que o destino
da nação é conduzido quase exclusivamente por pessoas eleitas,
que somente podem postular
mandato eletivo após filiação
com mais de um ano em partido
político.
Assim, a sociedade depende dos partidos porque é deles
que saem os governantes, os legisladores, enfim, todos os responsáveis pelo gerenciamento
do Estado, pela fiscalização do
www.robertofarias.com.br

Executivo e elaboração das leis.
Há necessidade, porém, de aprimorar a educação para uma
convivência harmônica, com
ênfase na supremacia do interesse coletivo. Em outras palavras:
é preciso qualificar as pessoas
para o exercício da representação política. Compra de voto,
compra de legenda, de horário
eleitoral, enfim, a colocação da
política no mercado, com a voracidade inerente a este, não trará consequências promissoras
para uma adolescente democracia como a nossa. Como lembra
o festejado Michael J. Sandel:
“quando o dinheiro passa a interferir em campanhas eleitorais, o ferrão da desigualdade
aumenta [...] os mercados não
honram aquilo que o dinheiro
não pode comprar”.
O patrimonialismo, o egoísmo e a falta de espírito público
estão na base da crise dos partidos. O cultivo dos valores de
respeito ao dinheiro público, da
solidariedade e da justiça como
virtude, pode ser a chave para
que possa a sociedade superar,
no médio prazo, essa situação
desconfortável de descrença generalizada nas instituições que,
paulatinamente, corrói os alicerces da República.
* Advogado especialista em Direito Eleitoral, Escritor e Autor de
diversas obras, entre outras, Elegibilidade no Direito brasileiro, Comentários à Lei da Ficha Limpa e
do livro digital “Ética na Política”:
amazon.com.br
Djalma Pinto*
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Cid Sabóia de Carvalho

Nota Sobre Jáder de Carvalho

A

Editora denominada
“Armazém do Livro”,
muito voltada para
a literatura cearense, prepara-se
para lançar três obras de autoria
de Jáder de Carvalho, um dos
principais autores nossos, muito reconhecido como Jornalista,
Romancista, Sociólogo e Poeta.
A empresária Albanisa Dummar
fará lançar uma trilogia desse
intelectual, alcançando três momentos diferenciados de sua produção. “Assim, haverá uma nova
edição do famoso romance da década de 30, “classe média”, uma
terceira edição de “sua majestade, o juiz” e também a terceira
edição do livro de poemas telúricos ”Terra Bárbara”.
Na verdade são três momentos
diferenciados, relativos à atividade desse famoso homem de letras
e que integrava a mais antiga academia de letras do Brasil: a nossa.
O livro de poemas reúne produções desde a juventude do autor,
indo até a sua fase áurea, quando
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se consagrou em face de poemas
livres com o sabor típico de nossa
cultura e de nossa terra. Trata-se
de um livro colhido ao longo de
sua caminhada. Por outro lado,
o Romance Classe Média, foi escrito em meados da década de 30,
tempo em que o autor, perseguido
pelo Governo Federal de então e
pelo Governo do Estado do Ceará, muitas vezes foi preso e torturado na nossa polícia, recolhido a
prisões existentes na praça dos voluntários, abrigo maligno dos carrascos da época. Esse livro teve
um irmão gêmeo: “O Romance
Dr. Geraldo”, queimado em praça
pública e do qual restaram cerca
de 200(duzentos) exemplares escondidos pelo livreiro Edésio, pai
do Alaor. Essa violência ficou na
estória literária do Ceará, ao tirar
da população o direito de conhecer um dos romances mais marcantes do Ceará.
A produção intitulada “Sua
Majestade o Juiz” foi editada,
pela primeira vez em São Paulo
www.robertofarias.com.br

e logo se esgotou, principalmente
em face de seu aspecto crítico ao
Poder judiciário, muito afetado na
época a que se refere à narrativa.
No centenário do Autor, em 2001,
Manuel Coelho Raposo editou
uma nova e numerosa tiragem,
igualmente consumida. É um trabalho que, juntamente com “Aldeota”, repercutiu como crítica
social, pelas suas características,
tanto literárias como sociológicas.
Jáder de Carvalho deixou
muitos livros na área da ficção,
da poesia, do jornalismo e da
sociologia. É conhecido, principalmente em outros Estados pelo
vigor de seu texto e seus poemas
são declamados em rodas literárias, em face do aspecto telúrico e
sentimental.
A iniciativa da editora de Albanisa Dummar destina-se a propiciar à nossa vida intelectual
uma contribuição altamente expressiva, não apenas pelo valor
das publicações. Há de se ressaltar o resgate histórico que isso
representa, principalmente tendo
em vista a posição ostentada por
Jáder de Carvalho no universo
da cultura local, principalmente
pelo caráter pioneiro de ter propiciado a chegada, ao Ceará do
Movimento Modernista consumado no primeiro quartel do século XX.
Por fim, todos esperam pela
reedição de obras fundamentais,
da nossa literatura e arte.
Cid Sabóia de Carvalho,
Radialista, Jornalista,
Advogado, professor,
Membro da Academia Cearense de
Letras e do Instituto do Ceará.
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Tom Barros

A Copa dos Fantasmas
Tom Barros |Radialista
Jornalista do Sistema Verdes Mares
Participou de 5 Copas do Mundo,
como Profissional de Imprensa

A

cabou o calendário da
Copa 2014 no Brasil,
mas não o seu efeito.
Ainda perdurará por algum tempo
a lembrança deixada pelo evento.
A Copa cria sonhos e destrói sonhos, eleva e rebaixa. Faz sorrir e
faz chorar. É assim em toda parte.
No Brasil, a Copa do Mundo girou em torno de fantasmas: praticamente redimiu o Maracanzo de
1950, mas criou um outro, ou seja,
o da Tragédia no Mineirão. Síntese: para o futebol brasileiro, em
casa, só decepções.
De bom mesmo, a Alemanha.
Que belo futebol de Neuer, Lahm,
Boateng, Schweinsteiger, Muller,
Kroos, Ozil, Klose, Gotze... Um
tetracampeonato perfeito, fruto de
trabalho sério, planejado, disciplinado. Reflexo em campo de um
país também planejado, organizado, disciplinado e sério, sob a condução da chanceler Angela Merkel.
A Alemanha não deve ser copiada
apenas no futebol, mas na forma de
governar do país, máxime pela decência com a coisa pública.
A Seleção Brasileira fez desfilar
em campo as vacilações de sua própria concepção. Filha de processos
improvisados, saiu das mãos de
Dunga em 2010 para as de Mano
Menezes e deste para as mãos de
Felipão. Mudanças de filosofia que
só confundiram e atrapalharam.
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Enquanto isso, a Alemanha desde
2006 permaneceu sob o comando
de um só: o técnico Joachim Low.
Venceu o modelo perseverante deles contra o modelo volúvel e inconsistente nosso.
Se em campo tudo deu errado,
houve aspectos positivos com a realização da Copa aqui. Na política,
a lição da família brasileira que não
se deixou levar pelos ativistas e agitadores. Estes ameaçavam incendiar o país durante a Copa. Então
as multidões, que espontaneamente
tinham promovido os pacíficos protestos durante a Copa das Confederações, recuaram. Deixaram a violência somente com os black blocs.
E isso facilitou a identificação dos
baderneiros.
Outro ponto importante foi a
comprovação da hospitalidade brasileira. O nosso povo, alegre, comuwww.robertofarias.com.br

nicativo, extrovertido, conquistou
os visitantes. E neutralizou a má
impressão disseminada antes da
Copa, segundo a qual teríamos aqui
a Copa do Medo. Pelo contrário: foi
a Copa do legítimo entrelaçamento
entre as nações. E não apenas das
nações participantes, mas também
de estrangeiros de países não incluídos nas disputas.
Agora o Brasil terá de rever conceitos no tocante ao futebol e seu
sistema de preparação. As eliminatórias começam no próximo ano. Os
adversários sul-americanos já provaram extrema evolução, principalmente Chile e Colômbia. Se não tivermos cuidado, correremos o risco
de ficar fora da Copa da Rússia em
2018. Aí, pela primeira vez, o Brasil
amargará uma ausência na principal
competição mundial. E estará criando um novo fantasma.
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2014

Destaques da Administração Municipal
do Ceará de 2014 - 27ª Edição

Troféu Eufrasino

/// Homenageados:

Acaraú, Aracati, Aracoiaba, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim,
Caucaia, Cedro, Fortaleza, Fortim, Granja, Horizonte, Iguatu,
Maracanaú, Maranguape (o mais votado), Massapê, Milagres,
Mombaça, Morada Nova, Novo Oriente, Ocara, Orós, Pacatuba,
Palhano, Parambu, Russas, São Gonçalo do Amarante, Sobral,
Tauá, Tejuçuoca, Uruburetama, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.

Átila Câmara (MARANGUAPE) recebe diploma e troféu Melhor
do Ano do Dr. Domingos Filho e Sr. Pedro Câmara (PAI).

/// Comissão Apuradora:

Reuniu-se na Assembleia Legislativa no dia 14 de Maio às 10horas e
foi formada pela Sra. Kelly de Castro – Assessora de Imprensa do TCE
(representando os Tribunais), Dr. Irapuan Aguiar – Diretor da FGF (representando as Universidades), Jornalista Antônio Viana - Grupo Cidade (representando a Imprensa), Sr. Lindolfo Cordeiro – Diretor da Assembleia
Legislativa (representando as Casas Legislativas) e Sr. Leonardo Farias
– Diretor da PPE.

/// Solenidade:

Será realizada no La Maison – Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555, dia 05 de
Junho (5ª feira) às 20 horas. Traje: Passeio Completo, convite Exibível e
Individual.
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Dr. Valdomiro Távora rep. os Jurados recebe de Antônio Viana.
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Ceará, Paraíso do Turista
Culinária Deliciosa
Mar de Águas Mornas
Projetos Criados,
Consolidados e Copiados.

/// Colegiado de Jurados de Alto Nível: (46 Votantes – número recorde)
Dr. Domingos Filho – Vice Governador do Estado do Ceará;
Dr. Raul Araújo – Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
Dr. Francisco Teixeira – Ministro da Integração Nacional;
Deputado José Albuquerque – Pres. da Assembleia Legislativa do Ceará;
Vereador Walter Cavalcante – Pres. da Câmara Mun. de Fortaleza;
Senador Eunício Oliveira – Ex-Ministro das Comunicações;
Senador José Pimentel – Ex-Ministro da Previdência;
Senador Inácio Arruda – Senador;
Dr. Leônidas Cristino – Ex-Ministro dos Portos do Brasil;
Dr. Ubiratan Aguiar – Ex-Ministro do TCU;
Dr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE;
Dr. Haroldo Rodrigues – Desembargador e Ex-Presidente TRE;
Dr. Luiz Sérgio Vieira – Ex-Conselheiro do TCM;
Dr. Jesualdo Farias – Reitor da UFC;
Dr. Alci Porto – Diretor do SEBRAE-CE;
Luizianne Lins - Ex-Prefeita / Catanho - Senador Suplente;
Tasso Jereissati - Ex-Governador / Luiz Pontes - Ex-Senador;
Sr. Miguel Dias / Dr. Cid Carvalho – Diretores da TV Cidade;

Edilmar Norões – Ex-Presidente da ACERT e Diretor SVMC;
Sr. Augusto César Benevides – Diretor da TV Ceará;
Sr. Roberto Moreira – Diretor da TV Diário;
Sr. Paulo Oliveira – Comunicador da TV Diário e Verdes Mares;
Sr. Osvaldo Magalhães – Departamento Comercial Diário do Nordeste;
Sra. Valéria Feitosa – Editora do Interior do Diário do Nordeste;
Sr. Lúcio Brasileiro – Jornal O Povo / TV Jangadeiro;
Sr. Carlos Silva – Radialista (Rádio Assunção);
Dr. Irineu Carvalho – Ex-Diretor da Confederação dos Municípios;
Sr. Antônio Viana – Jornalista Radialista Municipalista;
Sra. Fátima Catunda – Comentarista e Ex-Secretária da STDS;
Dr. Darlan Leite – Presidente da ABIH e da AMTUR;
Dr. Antônio Colaço – Ex-Reitor da UVA e UNIFOR;
Sr. Aderson Maia – Presidente do Sindicato dos Radialistas;
Wolker Gomes – Rádio Cidade AM;
Sr. George Cesar – Sistema AVOL;
Sr. José Távora Costa (Rochinha) – Presidente da AVIPRECE;
Sr. Walney Castro – Jornalista;

* Além de 9.897 votos válidos pela Internet (Recorde) e dos Índices de Saúde, Educação, IDH, Qualidade do Meio
Ambiente, Selo Verde, Unicef e Prefeito Empreendedor fornecidos por entidades oficiais.

PPE – 30 ANOS DE TRABALHO ISENTO E TRANSPARENTE.
PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br

41

Destaques da Administração Municipal do Ceará - 2014

Antônio Cláudio (ARACOIABA) recebe de sua filha Maria Carolina

Fernando Assef (BOA VIAGEM) recebe do Dr. Domingos Filho

Guilherme Landim (BREJO SANTO) recebe do Dep. Welington Landim (PAI)

Mônica Aguiar (CAMOCIM) recebe do Dep. Sérgio Aguiar (ESPOSO)

Washington Gois (CAUCAIA) recebe da Sra. Ester Gois (ESPOSA)

Nilson Diniz (CEDRO) recebe da Sra. Ana Clécia Diniz (ESPOSA)

Philipe Nottingham (rep. Roberto Claudio) recebe do Dr. Luiz
Sérgio Vieira

Adriana Barbosa (FORTIM) recebe de seu filho Marcos
Cavalcante Jr.
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Destaques da Administração Municipal do Ceará - 2014

Romeu Aldigueri (GRANJA) recebe do Deputado Vicente Arruda

Manoel Gomes de Farias Neto (HORIZONTE) rec. de sua filha Mariana Farias

Aderilo Alcântara Filho (IGUATU) recebe do Dr. Domingos Filho

Firmo Camurça (MARACANAÚ) recebe do Sr. Roberto Pessoa

Alexandre Silveira (ACARAÚ) recebe do Deputado Duquinha

Rafael Albuquerque (rep. Antônio José) recebe do Dr. Antônio Colaço

Hellosman Sampaio de Lacerda (MILAGRES) recebe do Senador
Eunício Oliveira

Ecildo Evangelista Filho (MOMBAÇA) recebe do Sr. Orlando
Cavalcante
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Destaques da Administração Municipal do Ceará - 2014

Glauber Castro (MORADA NOVA) recebe do Dr. Domingos Filho e Sr.
Isaias Castro (PAI)

Godofredo Vieira (NOVO ORIENTE) recebe do Dr. Domingos Filho

Leôncio Farias (rep. Vânia Lopes) recebe do Dr. Audic Mota (UVC)

Simão Pedro (ORÓS) recebe do Dr. Domingos Filho

Alexandre Madeiros Alencar (PACATUBA) recebe do Deputado
Domingos Neto e da Sra. Jeane Alencar (ESPOSA)

Nilson Freitas (PALHANO) recebe do Sr. Walney Castro

Keylly Noronha (PARAMBU) recebe de Genecias Noronha e sua
Esposa Aderlânia Noronha

Raimundo Weber de Araújo (RUSSAS) recebe de Genecias
Noronha
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Destaques da Administração Municipal do Ceará - 2014

Cláudio Pinto Pinho (SÃO GONÇALO) recebe da Sra. Maria do
Carmo Pinho (ESPOSA)

Veveu Arruda (SOBRAL) recebe da Dra. Izolda Cela (ESPOSA)

Patrícia Aguiar (TAUÁ) recebe de seu filho Deputado Domingos
Filho e do Dr. Domingos Filho (ESPOSO)

Valmar Mota Bernardo (TEJUÇUOCA) recebe do Deputado João
Jaime

Vasconcelos Neto (URUBURETAMA) recebe do Dr. Domingos Filho
e Sr. Walney Castro

Vanderlei Freire (VÁRZEA ALEGRE) recebe do Sr. Zé Helder

Divaldo Soares (VIÇOSA DO CEARÁ) rec. da Sra. Silvana Fontenelle (MÃE)

Francisco Ivan Costa (ARACATI) recebe da Sra. Eline Gomes (ESPOSA

PPE | EM REVISTA
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Docas

TURISMO
Nova Estação de Passageiros do Porto de Fortaleza:
ponto positivo para o turismo

A

Copa do Mundo de
2014 deixou um legado
muito positivo em todas
as cidades-sede do mundial. Fortaleza, palco de seis jogos, dos quais
dois foram com a seleção brasileira,
mostrou que sabe receber bem os turistas. Além da simpatia do cearense, equipamentos importantes operaram com sucesso, como é o caso
da Nova Estação de Passageiros do
Porto de Fortaleza, localizada em
uma das vistas mais lindas da cidade: a Praia Mansa.
O terminal realizou sua primeira operação de embarque/desembarque de passageiros com o navio
MSC Divina, que veio ao Brasil
para transportar torcedores mexicanos que acompanharam a seleção
do México pelos jogos da Copa. O
receptivo contou com apresentação
de quadrilha junina, forró pé de serra, bateria de carnaval, degustação
de comidas típicas e todo o aparato
de órgãos fiscalizadores, dentre eles
Receita Federal, Polícia Federal,
ANVISA e ANTAQ.
O presidente da Companhia
Docas do Ceará (CDC), Paulo
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André Holanda, divide o sucesso da
operação com os demais diretores e
funcionários da empresa e com as
secretarias especiais da Copa e do
Turismo.
“Não podemos esquecer também
de agradecer à Secretaria de Portos,
que alocou R$ 205 milhões do PAC
Copa para a nossa obra”, reconheceu
Paulo André Holanda. Ele destaca
que o equipamento é um ponto positivo para o turismo em Fortaleza e
atende a uma demanda antiga dos armadores de navios de cruzeiros.

Complexo Multiuso

O presidente da CDC explica que a
Nova Estação de Passageiros faz parte
de um complexo multiuso que contém
ainda cais de atracação e retroárea de
40 mil m², que serão utilizados, quando não houver navio de passageiros,
para atracar e operar navios de contêiner. “A Copa do Mundo nos proporcionou um legado não só para alavancar nossa operação de cruzeiros, como
tornou possível a expansão do Porto
de Fortaleza na operação e armazenamento de contêineres e carga geral
limpa”, concluiu.

www.robertofarias.com.br
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Leonarda Keuly
dos Santos da Silva
é aluna beneciada
da escola EMEIF Professora
Antonieta Cals

Conheça nossos canais online:
facebook.com/coelce
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twitter.com/coelce

youtube.com/portalcoelce
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COELCE NAS ESCOLAS.
UM PROJETO NOTA DEZ EM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Levar educação ambiental de qualidade para dentro das salas de aula, capacitando professores.
Esse é o papel do Coelce nas Escolas. Um projeto, criado em 2000, em que professores e crianças
visitam a Nave Coelce - Planeta Futuro e aprendem, de forma divertida, o uso eciente
de energia por meio de cursos e atividades lúdicas. E o melhor: todo mundo tira dez!

504
Escolas

beneciadas

PPE | EM REVISTA

4.218
Professores
capacitados

539.541
Alunos
envolvidos

www.robertofarias.com.br

4.430
milhões
Em investimentos
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IFCE

Uma parceria da Prefeitura com o Governo Federal. A obra está
sendo construída as margens da BR 020 na localidade de
Anafuê.

NOVA ESCOLA
PROFISSIONALIZANTE

Obra localizada no Alto do Recreio já está concluída e pronta para
ser inaugurada.

UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS

Está sendo construída as margens da CE 266 que liga Boa
Viagem ao Distrito de Livramento Monsenhor Tabosa.

ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL
ALVES DA SILVA

Localizada no Capitão-mor - Inaugurada no inicio do
ano e agora foi construída uma Quadra de Esportes
para o lazer e entretenimento dos alunos

CRECHE PRO INFÂNCIA, UM
SONHO DE CRIANÇA NO BAIRRO
OSMAR CARNEIRO

Está em pleno funcionamento a creche Pró infância Edson Tadeu
de Queiroz Teodoro Albuquerque, uma das mais importantes obras
da Administração Municipal em parceria com o Governo Federal. A
creche acolhe hoje 120 crianças de 02 a 04 anos e tem uma
estrutura que proporciona conforto, segurança, lazer e
entretenimento. Duas novas creches no mesmo padrão estão
sendo construídas na Sede do Município.

SAMU

Implantado em dezembro de 2013, vem desenvolvendo um grande
trabalho no socorro as vitimas de acidentes e demais solicitações em
caráter de urgência.

CARTÃO RENDE MAIS

centenas de famílias são beneficiadas com a quantia de R$ 40
reais mensais para ajudar no complemento de renda.

CENTRO DE ESPORTES

O Centro de Esportes é uma das grandes obras construída em
Boa Viagem na parceria com os governos federal e estadual
através do PROARES com o financiamento do BID. Além da
Quadra poliesportiva, o Centro de Esportes é dotado de
academia ao ar livre, pista de cooper, onde centenas de pessoas
diariamente participam de caminhada, rampa de skate,
campo de futebol society e campo de areia para a pratica do
futebol e vôlei.
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CONSULTORIA JURÍDICA ATENDE A
POPULAÇÃO GRATUITAMENTE

Em média 150 pessoas são atendidas por mês a Prefeitura de Boa
Viagem disponibiliza uma equipe de dvogados para atender a
população gratuitamente. A Consultoria Jurídica funciona em uma
das salas no Paço Municipal.

www.robertofarias.com.br

PROJETO CRESCER TEMPO
INTEGRAL E INCLUSÃO SOCIAL

O Projeto Crescer Tempo Integral e Inclusão Social, idealizado pela
Secretária de Políticas Públicas, tem a participação de mais de 1.500
pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos que estão incluídos
em aulas de dança, canto coral, balet, capoeira, karatê, aula de
futebol de salão, hand ball e vôlei.
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1 ano de gestão Alexandre Alencar.
O resgate da cidadania em Pacatuba.

Ao ultrapassar a barreira do primeira ano de gestão, já se
pode constatar o quanto foi feito e conquistado pelo
povo de Pacatuba.
Mesmo com as limitações orçamentárias e com os limites
da Lei de Responsabilidade Fiscal, os compromissos
assumidos estão sendo rigorosamente cumpridos e têm
mudado dia a dia a feição do nosso município.
As conquistas nas áreas da educação – com a
implantação do horário integral nas escolas evoluindo
para que em breve todos os estudantes tenham este
benefício - e na saúde - com a modernização do hospital
municipal, aquisição de ambulâncias, a construção da
UPA - são exemplos de uma gestão voltada para a
melhoria de vida de todos os cidadãos do município.
Mas as conquistas não param por aí. A limpeza das ruas,
a nova iluminação em localidades mais distantes da
sede, o trabalho de assistência social, a política de
atração de empresas, a geração de novos postos de
trabalho, a capacitação dos jovens para o 1º emprego, a
aquisição da nova frota de veículos para atender à
população, o apoio à cultura e ao desenvolvimento do
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esporte, a entrega de casas com excelente de nível de
construção e acabamento para as famílias carentes, são
uma mostra do que está sendo realizado.
O que está em curso na atual gestão é um projeto de
reconstrução do município, tão castigado no passado por
sucessivas administrações que não tinham o menor
compromisso com a cidadania, onde poucos eram
privilegiados e a grande maioria era abandonada à
própria sorte.
Mas a realidade está mudando como todos podem
atestar. E para que as mudanças continuem
acontecendo, o prefeito Dr. Alexandre Alencar conta com
o apoio de toda comunidade. Este é o nosso trabalho.
É só abrir a janela e ver.

www.robertofarias.com.br

Uma Pacatuba legal
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GOVERNO MUNICIPAL DE

ORÓS

Administração: O Futuro é Agora

Prefeito Simão Pedro realiza Orós Folia 2014

A cidade de Orós viveu dias de muita folia e alegria com o Orós
Folia 2014. Nas praças no Balneário de Orós e no Dançódromo os
foliões de Orós e de toda região puderam desfrutar de muita animação
e segurança no melhor carnaval da região Centro-Sul do Estado do
Ceará.
A organização se preocupou em proporcionar segurança para
que os foliões pudessem brincar os quatro dias de festa com
tranqüilidade.

Mais de 1,3 Milhão de reais investido em
ampliação e construção de Posto de Saúde

Reforma em mais de 10 Escolas no
Município de Orós

O Prefeito vem buscando cada vez mais
melhorar o serviço da saúde no município de
Orós. Durante um ano e meio de gestão, o
Governo Municipal de Orós, já esta realizando a
ampliação de 3 postos de saúde e construção de
2 Unidades Básicas.
‘‘Estamos lutando para deixar a saúde para
os nosso oroenses, uma saúde de qualidade e
exemplar’’, declarou o Prefeito Simão Pedro.

O Governo Municipal de Orós tendo a frente
o Prefeito Simão Pedro, vem realizando o
trabalho de recuperação das escolas municipais,
aos poucos cada uma das escolas da nossa
cidade está ﬁcando dentro dos padrões de
qualidade que os estudantes merecem.
‘‘A gestão municipal busca atender a todos
cada vez melhor e cuidar da educação é uma
meta’’. Ressaltou o Prefeito Simão Pedro.

Operação tapa buraco recupera mais
de 7000 m² de vias públicas

Prefeito Simão Pedro recupera mais
de 400 km de estradas vicinais

O Prefeito Simão
Pedro vem realizando um
trabalho de recuperação
das vias de acesso do
município e distritos. Já
são mais de 7000 m²
recuperados entre
calçamento e pedra tosca
em todo o município de
Orós.
54
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O Prefeito Simão Pedro
t e m r e a l i z a d o
continuamente melhorias
nas estradas vicinais do
município que se
encontravam em péssimas
condições de tráfego,
prejudicando o transporte
escolar e a população.
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SAÚDE

PREFEITA PATRÍCIA ACOMPANHA
TÉCNICOS DO CONASS EM VISITA A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
prefeita de Tauá Patrícia Aguiar acompanhou a secretária de Saúde
Municipal AdemáriaTemoteo, em recepção aos profissionais do
Conselho de Secretários de Saúde- CONASS durante visita guiada a
várias unidades de saúde do município, dentre elas a Unidade Básica de
Saúde, Policlínica e a Unidade de Pronto Atendimento-UPA.
De acordo com a secretária, a visita se deu para que fosse feita uma
primeira observação na estrutura física dos locais de atendimento e ao
modo como este é realizado pelos profissionais da rede municipal, sendo
assim objetivo de relatório a ser apresentado como referência, ao final do
diagnóstico situacional.
A visita antecede as oficinas da "Planificação Primária" que estão sendo
promovidas desde o início do ano em Tauá, e que terão nova etapa no mês de

A

agosto. Segundo o Coordenador de Atenção Primária municipal, Márcio Paresque, são realizadas formações que os técnicos do CONASS desenvolvem para
capacitar os facilitadores ( os técnicos locais ) sempre antes de cada etapa de
planificação e desta vez , a equipe de técnicos sentiu a necessidade dessa
visita aos equipamentos de saúde locais para fazer e avaliação.
A equipe do CONASS em visita ao município é composta por Dr. Fernando
Cupertino – Médico, professor do curso de medicina da Universidade Federal
de Goiás e Consultor do CONASS. (Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde) Dra. Lourdes Almeida: Consultora do CONASS, Ana Virginia Justa:
Supervisora Estadual da Atenção Primária, Carmem Costa: Assessora
Técnica da Atenção Primária Estadual, Dra. Zélia Lins: Assessora Técnica do
CONASS e Marta Barreto: Assessora Técnica do CONASS.

INFRAESTRUTURA

INDÚSTRIA: PREFEITA PATRÍCIA AGUIAR ENTREGA OFICIALMENTE
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO POLO CALÇADISTA DE TAUÁ

primeiro de cinco galpões para início da implantação do Polo calçadista
de Tauá foi entregue em junho,durante cerimônia protocolar , na qual a
Prefeita de Tauá Patricia Aguiar recepcionou executivos representantes
da Fabrica Melbros Industria e Comércio de Calçados Ltda, e lideranças políticas e
empresariais do município.
Em seu breve discurso de agradecimento, a Prefeita Patrícia falou das
dificuldades que a administração enfrentou para realizar este momento,
agradeceu ao Governo Estadual e a Agência de Desenvolvimento Econômico do
Ceará-ADECE representada por seu Presidente Roberto Smith e o Diretor de
Infraestrutura Eduardo Neves, a prefeita ainda reafirmou a importância do
apoio do Vice Governador Domingos Filho para que o projeto tivesse esse êxito
inicial, e a todos os parceiros que participaram desta conquista, dentre eles o
SEBRAE, as associações comerciais que atuam na cidade, a Câmara Municipal
e ao povo da região.

O

De acordo com o presidente da Melbros Sergio Ermel, as expectativas do
investimento em Tauá são as melhores, a empresa já emprega em Quixeramobim
3 mil pessoas e o empresário afirmou que “apesar da demora por conta da
burocracia, uma vez estando instalada a fábrica, rapidamente a produção se
consolidará.Virá a ser produzida aqui uma marca inteira de calçados , que hoje já
tem um faturamento mensal em torno de R$ 40 milhões, um valor bastante
considerável, esperamos atingir o mesmo montante nesta unidade” declarou.
PRODUÇÃO
Em Tauá, a Melbros fabricará calçados da marca Petite Jolie. A chegada do
empreendimento deverá dinamizar a economia da cidade, concentrada atualmente na agricultura e na pecuária, além de fortalecer o comércio.
Ainda de acordo com o empresário a indústria começará a trazer seus equipamentos, organizar as instalações internas de pessoal e fazer treinamento de mão
de obra em parceria com o município. A nova indústria deverá produzir aproximadamente 1,6 milhão de pares de calçados anualmente.
EMPREGOS
Na região dos Inhamuns serão gerados aproximadamente 950 empregos
diretos, com previsão de três mil com os indiretos quando em funcionamento total.
O investimento é uma parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Fábrica Melbros Indústria e Comércio de Calçados Ltda. e já está sendo
construído numa área de 123.100 metros quadrados, às margens da CE-176, que
liga os municípios de Tauá e Arneiroz.
Participaram ainda do evento secretários municipais, a presidente da Câmara
Municipal Fátima Veloso bem como diversos vereadores e vereadoras, o exprefeito Odilon Aguiar e o Procurador Geral do Município José Viana.

EDUCAÇÃO

SPAECE: TAUÁ FICOU EM 1º LUGAR NOS INHAMUNS E EM 2º NO ESTADO DO CEARÁ
município de Tauá, representado pela prefeita Patrícia Aguiar e
comitiva de educadores liderada pela secretária de educação
municipal Lucilene Alves, estiveram presentes, no Centro de
Eventos do Ceará para participar da solenidade de premiação dos melhores
resultados de 2013, do Sistema Permanente de Avaliação da Educação
Básica (SPAECE).
De acordo com o Diretor da escola premiada, João Vitor Mota (2o.lugar
estadual), o professor Francisco Fabiano Cavalcante Mota “esse é o resultado
do empenho de nossos educadores que buscam superar todas as adversidades
para levar um ensino de qualidade para os alunos” e para a Prefeita Patrícia
Aguiar “é um momento de extrema alegria poder ver que o modelo de ensino
que está sendo aplicado tem dado esse resultado positivo e com certeza os
maiores beneficiados são esses alunos e a população em geral” completou.
Para a premiação foram avaliadas as crianças do 2º e 5º anos do ensino
fundamental das escolas públicas, o Vice-Governador Domingos Filho, o
secretário da Educação do Ceará, Maurício Holanda, o ministro da Educação,
Henrique Paim recepcionaram as comitivas de diversas cidades do Estado

O
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para a entrega do Prêmio Escola Nota Dez, do Programa Alfabetização na
Idade Certa (Paic) e do Programa Aprendizagem na Idade Certa (Paic +5).

www.robertofarias.com.br
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ECOELCE. É A COELCE INVESTINDO
EM RESPONSABILIDADE SOCIAL
PARA AJUDAR O MEIO AMBIENTE.
O Ecoelce é um programa social da Coelce que troca lixo por bônus na fatura de energia. Até hoje,
são mais de 16,72 mil toneladas de lixo reciclado e cerca de 450 mil famílias beneciadas com os descontos
na conta de luz. Para participar é muito simples: todo cliente Coelce pode levar sua conta de energia ao
posto de coleta, fazer o cadastro e receber seu cartão do Ecoelce. Depois, basta levar todos os resíduos
pré-separados por tipo até o posto de coleta para receber o bônus. Já são mais de 3 mil clientes que pagam
suas contas de energia com a entrega de resíduos. Além disso, também é possível realizar doações de bônus
para instituições benecentes. A lista das entidades pode ser encontrada no posto de coleta,
ou pelo www.ecoelce.com.br. É a Coelce cada vez mais próxima de você. E do meio ambiente.

Inês Torquato
Cabral de Araújo
Cliente Ecoelce

Conheça nossos canais online:

facebook.com/coelce
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twitter.com/coelce

youtube.com/portalcoelce
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O Romanos Hotéis Eventos e Turismo está localizado
a 12 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins, e
com seu acesso pela BR116. Voltado exclusivamente
para atender o mercado de eventos, o Romanos
conta com o Centro de Eventos de Fortaleza , que
possui 15 salões, podendo abrigar eventos de 30 a
1500 pessoas além de hospedar até 306 pessoas em
suas 51 unidades habitacionais. Um dos grandes
diferenciais do Hotel é o seu amplo estacionamento
com 150 vagas para carros.
Rua Padre Pedro de Alencar, 2230 (Rodovia BR 116 antiga)
Messejana - Fortaleza - Ceará

ANTÔNIO VIANA
É DA CIDADE

36
anos
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

O ESTADO
www.robertofarias.com.br
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MARINA PARK
O verdadeiro palco para grandes eventos em Fortaleza.
Excelência em atendimento, localização e infraestrutura.

Está localizado no centro de negócios.
Hotel construído às margens do oceano Atlântico.
As acomodações agradam aos mais diversos públicos.
Próximo aos espaços de diversão de Fortaleza.

SALAS DE EVENTOS
SALAS

DIMENSOES AREA M2 ALT.

Atlântico Hall
Iracema
Marina
Escuna
Catamarã
Veleiro
Iate

19 x 40
36,8 x 12,5
32,8 x 6,9
18,7 x 4,9
14,7 x 5,0
14,7 x 5,0
8x6

760
460
226
91
73
73
48

AUD. ESCOLAR BANQUETE

5,00 1.000
2,50
500
2,50
160
2,50
140
2,50
100
2,50
100
2,50
40

300
130
80
60
40
40
20

600
250
100
-

Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Praia de Iracema - Fortaleza - CE - Brasil - Fone: 85 | 4006.9595
www.robertofarias.com.br
PPE
| EM REVISTA @marinaparkhotel
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/marinapark.mph
@marinaparkhotel
www.marinapark.com.br - reservas@marinapark.com.br

www.cearacolegial.com.br

803 Jogos
243 Equipes
4.800 Atletas

O tempo todo a melhor música.
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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 e 6ª feira às 20horas
Todas as entrevistas realizadas a partir de 27 de Março de 2011 estão na edição passada da nossa Revista,
que tem a Prefeita de Tauá – Patrícia Aguiar na capa.
Raimundo Ferreira
Gráfica Encaixe
29 de Dezembro de 2013
Domingos Filho
Vice Governador
05 de Janeiro de 2014
Dr. Xisto Medeiros
Engenheiro
12 de Janeiro
Simão Vasconcelos
50 Sabores
19 de Janeiro
Sr. Luiz Vale
Fortaleza Tintas
26 de Janeiro
Sr. Carlos Alberto Farias
Jornalista e Prof. Aposentado
02 de Fevereiro
Sr. Rony Ximenes
Bebelu
09 de Fevereiro
Sr. Augusto Benevides
Presidente da TV Ceará
16 de Fevereiro
Sr. Edilmar Norões
Sistema Verdes Mares
23 de Fevereiro
Dr. Cid Carvalho
Advogado e Radialista
02 de Março
Dr. Paulo André Holanda
Pres. das Docas Ceará
09 de Março
Dr. Osmar Diógenes
Psicólogo
16 de Março
João Carlos Diógenes
Arte Produções
23 de Março
Dr. Jesualdo Farias
Reitor da UFC
30 de Março
Sr. Luiz Landim
Colégio Irmã Maria Montenegro
06 de Abril
Dr. Fábio Souza I
Psiquiatra e Prof. Faculdade Medicina
13 de Abril

Dr. Fábio Souza II
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

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

Apoio Cultural:
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Cartazes - Santinhos - Adesivos - Convites - Banners
Jornais - Revistas - Livros - Agendas - Calendários
Receituários - Formulários - Diários - Pastas
Timbrados - Envelopes - Folders - Panfletos
Sacolas - Tags - Crachás - Leques
Solicite orçamento: (85) 3252.2431 | 3252.1211
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Rua 25 de março, 227 / Centro - Fortaleza - Ceará
www.robertofarias.com.br
PPE | EM REVISTA
atendimento@graficaencaixe.com.br
/ www.graficaencaixe.com.br

