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ROBERTO CLÁUDIO
Entrevista com Prefeito de Fortaleza

Vice Gaudêncio Lucena

José Albuquerque buscará interação do
Poder Legislativo com a sociedade

A

proximar a sociedade
civil do Poder Legislativo, mediando o diálogo
entre Assembleia Legislativa e Governo do Estado do Ceará. Esta é
uma das metas do deputado estadual José Albuquerque (PSB) para sua
gestão à frente da Casa Legislativa,
referente ao período 2013/2015. O
parlamentar foi eleito presidente da
Assembleia Legislativa no dia 4 de
dezembro de 2012, por unanimidade, liderando a Mesa Diretora composta por dez deputados.
José Albuquerque pretende dar
prosseguimento e aprofundar as políticas de valorização dos servidores, bem como ampliar e melhorar
as ações internas, campanhas externas e mobilizações já realizadas
pela Mesa Diretora da Assembleia
na gestão 2011/2012. Ele deseja
intensificar a participação popular
nas audiências públicas realizadas
na Casa, em busca de sugestões
para grandes projetos de interesse
do Estado.
O parlamentar avalia que a missão de presidir a Assembleia não
é fácil, mas demonstra confiança
quanto à ajuda que receberá demais
membros da Mesa, dos colegas deputados e daqueles que já comandaram o Legislativo estadual. José
Albuquerque destaca o fato de dialogar permanentemente com parlamentares aliados ao governador
Cid Gomes (PSB) e com deputados
de oposição.
Oito partidos foram contemplados com os dez cargos da Mesa
Diretora, incluindo titulares e su-

plentes. A divisão da Mesa ficou assim: José Albuquerque (PSB) como
presidente; Tin Gomes (PHS) como
1º vice-presidente; Lucílvio Girão
(PMDB) como 2º vice-presidente;
Sérgio Aguiar (PSB) como 1º secretário; Manoel Duca (PRB) como
2º secretário; João Jaime (PSDB)
como 3º secretário; e Dedé Teixeira
(PT) como 4º secretário. As vagas
de suplentes foram divididas entre
os deputados Ely Aguiar (PSDC),
como 1º vogal; Ferreira Aragão
(PDT), como 2º vogal; e Sineval Roque (PSB), como 3º vogal.
Natural do município de Massapê, José Albuquerque foi eleito
para o primeiro mandato em 1990,
quando concorreu pelo PDS. Desde então, exerceu seis mandatos, de
forma ininterrupta. Pertenceu aos
quadros do PPS, antes de se transferir para o PSB. Define-se como po-

Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

lítico de centro-esquerda e tem atuação voltada para os setores de saúde,
educação e em favor dos micro e pequenos empresários. Politicamente,
tem fortes ligações com municípios
da Zona Norte do Estado, onde se
encontra sua principal base eleitoral.
Em seus mandatos, atuou em diversas comissões técnicas da Assembleia, com destaque para as de Orçamento, Trabalho, Meio Ambiente e
Constituição e Justiça. Na Mesa Diretora, foi 2º vice-presidente, 3º secretário e 2º secretário da Casa. Nos
últimos seis anos, José Albuquerque
integrou a Mesa Diretora da Assembleia, na condição de 1º secretário.
Deputado José Albuquerque
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará
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PPE em Revista

Secretario Mauro
Filho representando
o Governador
Cid Gomes recebe
o diploma de
Personalidade PPE de
2011 do Presidente da
Assembleia Deputado
Roberto Claúdio, no
dia 26/03/12.
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Entrevista com Governador
Cid Gomes

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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Rua Tibúrcio Cavalcante, 760 • Meireles • Tel: (85) 3133-4040
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CONVÊNIOS

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

• CONAB
• EMBRATEL
• FAMED
• FACHESF
• FUSEX
• GEAP

www.robertofarias.com.br

• HAP VIDA
• ISSEC
• PAS
• SAÚDE CAIXA
• SAÚDE BRADESCO
• SUL AMÉRICA
• UNIMED
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Roberto Farias

28 anos de Projetos
Criados e Consolidados

É

extremamente
gratificante olhar o caminho
percorrido e se sentir satisfeito com os resultados obtidos.
Essa é a sensação que nos acomete
quando avaliamos as realizações da
PPE, que há vinte e oito anos está
na estrada divulgando o desempenho político, social e econômico de
marcantes personalidades cearenses e nacionais.
Proclamar o trabalho de quem
realiza em favor do desenvolvimento e da sociedade é a missão que
tomamos como objetivo de nossa
empresa, porque sempre fomos dos
que consideram o aplauso justo
uma forma legítima de reconhecimento e um incentivo necessário a
todos os que, por esforço e determinação, conseguem galgar alguns
degraus acima da atuação comum.
A seriedade com que realizamos
o nosso trabalho, amparado por um
júri formado por pessoas de indiscutível representação oriundas de
diversos segmentos da sociedade e,
ainda, por uma vasta consulta através da INTERNET, talvez explique o sucesso de nossos eventos e
a credibilidade com que somos por
todos distinguidos.
Nossos eventos hoje fazem parte
do calendário de efemérides do Ceará e as festas que culminam suas
realizações estão entre as mais concorridas reuniões sociais do Estado.
São quatro eventos estaduais,
além das promoções de caráter nacional, estas, também, já coroadas
de sucesso.
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Há 25 anos promovemos a escolha dos MELHORES PREFEITOS; Há 23 anos, das MELHORES
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE SERVIÇO e das MELHORES
EMPRESAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS e AGRO-PECUÁRIAS; E, há 9 anos, escolhemos os
MELHORES DA POLÍTICA E
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL DO CEARÁ. Aqui
estão às fotos individuais e coletivas
de todos os nossos homenageados
do ano passado.
Agora em 2013 através da internet e de um Colegiado de Jurados
faremos a eleição inédita dos Melhores Profissionais Vocacionais
do Ceará, dando continuidade a
uma promoção que realizamos em
2002 com a escolha dos Melhores
Executivos e dos Destaques Profissionais da Medicina, do Direito,
da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia do nosso Estado, com
o apoio do IBEF, do Centro Médico Cearense, da OAB e do CREA,
respectivamente.
Em 2000, escolhemos os 20
BRASILEIROS VENCEDORES
DO SÉCULO XX e, em 2005, os
20 BRASILEIROS DO SÉCULO
XX VENCEDORES NO SÉCULO XXI.
Em 2009, homenageamos os 10
CEARENSES
VENCEDORES
DA DÉCADA.
Em 2010, repetimos a ousadia
de estender para o âmbito nacional nossas promoções. Encetamos,
então, a escolha dos DEZ BRAwww.robertofarias.com.br

ROBERTO FARIAS
Presidente da PPE
SILEIROS VENCEDORES DA
PRIMEIRA DÉCADA DO III MILÊNIO.
E para enriquecer o conteúdo
deste trabalho, colocamos entrevistas com o Governador Cid Gomes,
o Ministro dos Portos, o Engenheiro Cearense Leônidas Cristino e
com o novo Prefeito de Fortaleza,
Dr. Roberto Cláudio Bezerra, um
Encarte Especial da excelente Revista da Mulher Cheirosa, uma
homenageada nossa de 2012, um
discurso primoroso do Médico Pediatra Dr. Alberto Lima ao receber
o Troféu Sereia de Ouro – 2012 do
Sistema Verdes Mares e pensamentos de liderança do Estado.
Desejamos a todos um 2013
venturoso, pleno de Paz, Prosperidades e Êxitos.
Façam boa leitura.
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Entrevista: Prefeito Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra

Roberto Cláudio
Prefeito de Fortaleza

Dr. Roberto
Cláudio
Bezerra, uma
das carreiras mais
rápidas e vitoriosas
da Política
Cearense, em 6
anos, Deputado
Estadual, Vice
Líder do
Governo,
Presidente da
Assembleia,
Prefeito da
5ª Capital
Brasileira, sub
sede da Copa das
Confederações e
da Copa do
Mundo de 2014.
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PPE - Currículo pessoal e profissional.
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra (RC) é médico-sanitarista, formado pela Universidade Federal do Ceará
(UFC) e com mestrado e PhD em Saúde
Pública pela Universidade do Arizona
(EUA). Nasceu em Fortaleza, no dia 15
de agosto de 1975. É casado com Carol
Bezerra e tem duas filhas, Isabela e Roberta.
Como profissional, seu foco de atuação sempre esteve no planejamento e
avaliação de políticas de saúde pública,
especialmente no Programa de Saúde da
Família (PSF).
Foi eleito deputado estadual em 2006
com 21.283 votos distribuídos entre 146
dos 184 municípios do Ceará. Em seu
primeiro mandato, foi vice-líder do Governo na Casa e presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia. Também compôs
as Comissões de Educação, Cultura e Esportes; Seguridade Social e Saúde; Fiscalização e Controle; Constituição, Justiça
e Redação.
Em sua atuação no Legislativo, também participou da Frente Parlamentar
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de apoio à Defensoria Pública do Estado do Ceará e da Comissão Especial em
Defesa da Implantação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE). Fez
parte do Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia e do Conselho de Segurança
Alimentar, como representante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Na campanha eleitoral de 2010, foi
reeleito deputado estadual pelo PSB,
quando obteve 68.469 votos. Em 1º de fevereiro de 2011 foi eleito, por unanimidade, presidente da Assembleia Legislativa
para o biênio 2011-2013, assumindo uma
gestão comprometida com a modernização e informatização da Casa e de seus
instrumentos. Em outubro de 2012 foi
eleito prefeito de Fortaleza para a gestão
2013/2016.
PPE - Principais ensinamentos
recebidos dos Pais?
RC: Meus pais são meus grandes
exemplos de integridade, honestidade e
dedicação à causa pública.
PPE - Pergunta do empresário e
administrador Beto Studart e do seu
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genro Fernando Novais que coordenou o apoio dos empresários do
CIC, à sua candidatura. O que será
feito nos seus primeiros seis meses
de mandato que realmente venha
a impactar na vida do cidadão fortalezense, de fato carente de uma
esperança. O que pode ser de fato
exequível imediatamente?
RC: É esse sentimento de esperança
demonstrado pela nossa gente que nos inspira a construir uma cidade mais justa e
melhor de se viver. Nesses primeiros meses
nossa atenção prioritária será oferecer aos
fortalezenses um sistema de saúde digno,
onde os postos de saúde funcionem bem,
com profissionais e medicamentos. Mas
queremos também implantar o Bilhete
Único, através do qual o cidadão poderá,
no período de duas horas, pegar o ônibus em qualquer direção pagando uma
só passagem. Duas medidas que deverão
impactar positivamente a vida de quem
precisa dos serviços públicos de saúde e de
transporte urbano.
PPE - Do empresário José Benevides, presidente da Sellene. Os
Binários da Dom Luiz / Santos Dumont e da Desembargador Moreira
/ Virgilio Távora iam ser implantados agora em novembro, e a atual
administração desistiu. O Senhor
pretende implantá-los? E quando?
RC: A questão da mobilidade urbana é outra preocupação fundamental de nossa gestão. A implantação dos
binários precisa ser discutida de forma
responsável e transparente não só pelos
técnicos da Prefeitura, mas também pelos engenheiros de transporte das universidades, por moradores do entorno
e por toda a população, destinatária
final de uma medida como essa. Nossa
intenção é implantar o sistema binário,
mas combinado com ações que interligam à Via Expressa e outras vias que
vão garantir um melhor tráfego naquela
região da cidade.
PPE - Do engenheiro Frederico
Moreira (filho do Ex-Prefeito Murilo Borges): Porque o Senhor passou quatro anos fazendo mestrado e
doutorado nos Estados Unidos em
Medicina e quando voltou resolveu
se candidatar a Deputado Estadual?
Naquele tempo já pensava em ser
Prefeito e que poderia precisar desses conhecimentos?
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RC: Decidi fazer doutorado em Saúde Pública porque desejava oferecer uma
contribuição à minha gente, mas até
então não havia pensado em entrar na
política. Quando voltei ao Ceará, acabei incentivado por alguns amigos a me
candidatar e me encantei com a possibilidade de, através da atividade política,
ajudar o povo do meu estado e exercer
de forma integral minha vocação para o
serviço público.
PPE – Do Poeta e Historiador
Juarez Leitão (Seu professor no
Colégio Batista): Como o Senhor
pretende administrar o apoio da
Câmara Municipal para viabilizar a
governabilidade? Sabe-se que, como
acontece no Congresso Nacional à
formação da base do governo implica em concessões, algumas lastimáveis. Qual o limite de vossa excelência em ceder às pressões dessa base?
RC: Quero construir com a Câmara
Municipal uma relação baseada na transparência, no diálogo e no respeito. Algumas pressões são legítimas, na medida
em que o vereador é representante de um
conjunto de eleitores e por eles é cobrado
por melhorias nas ações e serviços da Prefeitura. A esse tipo de cobrança queremos
oferecer respostas concretas, oferecendo
serviços públicos eficientes e de qualidade.
PPE – Do ex-deputado e advogado Leorne Belém: Quais os seus
planos para a revitalização do Centro da Cidade?
RC: O Centro é uma das mais importantes áreas de qualquer cidade e Fortaleza não poderia ser diferente. É lá onde
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está o começo da nossa história, a formação de nosso povo e da Fortaleza que conhecemos hoje. É uma área também com
imenso potencial gerador de desenvolvimento econômico e social. Por isso, merece da Prefeitura total atenção. Vamos
reorganizar os espaços públicos, sempre
dialogando com os trabalhadores que lá
estão buscando sua sobrevivência, mas
fazendo do Centro um local com melhores condições tanto para quem vai comprar como para quem vende suas mercadorias. A ideia é construir shoppings
populares para formalizar os ambulantes
que hoje ocupam indevidamente espaços
públicos. Além disso, precisamos oferecer
ações culturais e esportivas no Centro e
em todo o seu entorno para fazer com
que os fortalezenses voltem a frequentar aquelas áreas, tornando-as inclusive
mais seguras.
PPE - Sua ascensão política foi
muito rápida e semelhante à do Dr.
Ciro Gomes. Entretanto, uma das
decisões dele com o Ex-Governador
Tasso Jereissati foi muito questionada pela população, ter deixado a
PMF, com o Dr. Juraci Magalhães,
com apenas 1 ano e 3 meses da administração, para concorrer ao Governo do Estado. Como o Senhor
tem todas as condições de fazer uma
grande administração em Fortaleza, se surgir essa mesma oportunidade no inicio de 2014, aceitaria ser
candidato ao Governo do Estado
deixando de ser o Prefeito da Copa
do Mundo?
RC: Fui eleito para ser o prefeito de
Fortaleza até 31 de dezembro de 2016.
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2011

Melhores da Política e da Administração
Pública e Social do Ceará 2011 - 9ª Edição

/// Homenageados:

Especial – Governador Cid Gomes, Senador José Pimentel (o mais votado), Deputados Raimundo Matos, Ariosto Holanda, Roberto Cláudio (o mais
votado), Heitor Ferrer, Roberto Mesquita e Welington Landim, Vereadores Acrísio Sena, Salmito Filho, Guilherme Sampaio e Elpídio Nogueira, Presidente de Partido Senador Eunício Oliveira, Executivos Sérgio Machado, Gotardo Gurgel e Demetrio Andrade, Secretários Arruda Bastos, Mauro Filho,
Bismarck Maia, Evandro Leitão, Alexandre Cialdini e Elmano de Freitas, Presidentes Luiz Gastão e Ana Studart, Reitor Antônio Colaço, Diretores
Cláudio / Lenise Rocha, Ednilton Soárez, Ênio Silveira, Ricardo Nibon, Torres de Melo e Luis Marques e Comunicador Paulo Oliveira.

Acrísio Sena recebe do Senador Pimentel

/// Comissão Apuradora:

Sr. Leonardo Farias Diretor da PPE, Sra. Natália Bezerra Quental representante do TCE,
Jornalista Antônio Viana representante da imprensa, Sr. Lindolfo Cordeiro representante da
Assembleia Legislativa, apuraram os votos na Assembleia Legislativa, dia 09 de Fevereiro de
2012, ás 10horas.

/// Solenidade:
Alexandre Cialdini recebe do seu sobrinho
João Pedro
12

Foi realizada na Assembleia Legislativa – Rua Barbosa de Freitas (Centro de Multiuso – Anexo II,
6º andar), dia 26 de Março (2ª feira) às 10horas.
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Colegiado de Jurados de Alto Nível: 42 Votantes
Dr. Domingos Filho – Vice-Governador do Estado;
Sr. Cid Carvalho – Jornalista e Advogado;
Ministro Raul Araujo – Superior Tribunal de Justiça;
Sr. Lúcio Brasileiro – Jornalista O Povo e TV Jangadeiro;
Gabinete da Prefeita Luizianne Lins;
Sr. Alan Neto – O Povo (Rádio, Jornal e Televisão;
Sr. Valdomiro Távora – Pres. do Tribunal de Contas do Estado;
Sr. Paulo Oliveira – Comunicador (Verdes Mares e TV Diário;
Sr. Pedro Henrique Leão – Pres. da Academia Cearense de Letras;
Sr. Antônio Viana – Jornalista, Radialista Municipalista;
Sr. Aramicy Pinto – Pres. da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Carlos Silva – Rádio Globo Fortaleza;
Sr. João Guimarães – Pres. da Associação Comercial do Ceará;
Sr. Pedro Gomes de Matos – Jornalista;
Sr. Francisco Barreto – Pres. da FACIC;
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
Sr. Flávio Saboya – Pres. da FAEC;
Sra. Marisley Brito – Advogada;
Sr. Freitas Cordeiro – Pres. da CDL;
Sr. Vicente Belchior – Dentista;
Sr. Honório Pinheiro – Pres. Da FCDL;

Sr. Juarez Leitão – Escritor e Poeta da ACL;
Sr. Francisco Coelho – Ex-Pres. do Sind. das Factorings do CE, PI e MA;
Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor;
Sr. Sérgio Braga – Pres. do Sind. dos Livreiros e Ex-Sec. do Estado;
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário;
Sr. Haroldo Rodrigues – Desembargador;
Sr. Deusmar Queirós – Empresário (Cearense da Década);
Sr. Luis Sérgio Gadelha Vieira – Conselheiro;
Sr. Airton Carneiro – Empresário;
Sr. Antônio Cambraia – Pres. da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Sr. Chiquinho Aragão – Empresário;
Sr. Nonato Marim – Prefeito de Tururu;
Sr. Álvaro de Castro Correia – Empresário e Ex-Pres. da AEDI;
Sr. Francisco Nilson – Prefeito de Palhano;
Sr. Raimundo Ferreira - Empresário;
Sr. Glauber Castro – Prefeito de Morada Nova;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Sr. Samuel Araripe – Prefeito do Crato;
Sr. Wolker Gomes – Rádio Cidade AM;
Sr. Edmilson Júnior – Prefeito de Quixeramobim;
Sr. André Luiz – Sistema Avol;

*Além de pesquisa pela internet com 3.005 votantes (número recorde).
PPE | EM REVISTA
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará 2011

Ana Studart recebe do Dr. Fernando
Novais

Arruda Bastos recebe do Dep. João
Ananias e da Sra. Lilian Bastos

Bismarck Maia recebe do Dep. Ariosto
Holanda

Cláudio Rocha recebe do filho Cláudio
Queiroz Rocha

Demétrio Andrade recebe do Dep. Eudes
Xavier

Dep. Ariosto Holanda recebe do Dr. Paulo
André Holanda

Dep. Danniel Oliveira (Rep. Senador
Eunício Oiveira) recebe do Salmito Filho

Dep. Heitor Ferrer recebe da Sra. Gabriela
Ferrer

Dep. Raimundo Matos recebe do seu filho
Pedro Victor

Dep. Roberto Cláudio recebe do Secretário
Mauro Filho

Dep. Roberto Mesquita recebe do Sr. Roberto Miguel

Dep. Welington Landim recebe do Prefeito
Guilherme e da Sra. Gislaine Landim

Ednilton recebe do irmão Ednilo Soárez

Elmano de Freitas recebe do Senador
Pimentel

Elpídio Nogueira recebe da Sra. Erbene
Moreira

14
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Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará 2011

Ênio Silveira recebe do Sr. Adriano Freitas

Evandro Leitão recebe do Salmito Filho

Gotardo Gurgel recebe do Bismarck Maia

Guilherme Sampaio recebe da Sra. Ana
Maria Fontenele

José Ramos Torres de Melo recebe da
Sra. Maria Acácia

Luiz Gastão recebe da Sra. Eliane
Bitencourt

Luiz Marques recebe do Adauto Bezerra

Mauro Filho (Rep. Gov. Cid) recebe do
Dep. Roberto Cláudio

Mauro Filho recebe do Dr. Mauro
Benevides Neto

Paulo Oliviera recebe do seu filho Paulo
Sadar

Reitor Colaço recebe da Sra. Maria da Graça Martins

Ricardo Nibon recebe da Sra. Déborah
Barra

Salmito Filho recebe do Secretário Evandro
Leitão

Senador Pimentel recebe do Dep. Antônio
Carlos

Sr. Gerson Araújo (Rep. Sérgio Machado)
recebe do Sr. Mário Jorge
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Entrevista: Governador Cid Gomes

Cid Gomes
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Um dos Melhores Governadores do Brasil

O Meu
Plano é
trabalhar
no BID,
quando
terminar
o meu
mandato.
PPE - Seu currículo
Cid Gomes (CG) - Nasci em Sobral em 27 de abril de 1963. Sou filho
do defensor público José Euclides Ferreira e da professora Maria José Santos Ferreira Gomes. Presidi o Centro
Acadêmico do Curso de Engenharia da
Universidade Federal do Ceará (UFC),
onde me formei engenheiro civil. Em
1990, conquistei o primeiro mandato
eletivo para deputado estadual e exerci o cargo de primeiro-secretário da
Mesa Diretora. Me reelegi em 1994 e
fui eleito presidente da Assembleia Legislativa. Em 1996 fui eleito prefeito
20

de Sobral e me reelegi em 2000. Após
o mandato, fui para Washington, nos
Estados Unidos, para exercer a função
de consultor do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). Em 2006,
fui eleito governador do Estado, já no
primeiro turno com 62,38% dos votos
pela coligação “Ceará Vota para Crescer”, formada pelos partidos PSB, PT,
PCdoB, PMDB, PRB, PP, PHS, PMN
e PV. Ainda em 2006, fui coordenou a
campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para o segundo turno da eleição presidencial, que também foi vitoriosa. No
dia 3 de outubro de 2010, fui reconduzido ao Governo do Estado , também no
primeiro turno, com 62,31% dos votos.
Sou casado com Maria Célia Habib e
tenho dois filhos, Rodrigo e Matheus.
www.robertofarias.com.br

PPE – Principais Realizações
como Prefeito de Sobral.
CG - Eu prefiro citar a Educação
como exemplo. No período que fui prefeito de Sobral fizemos uma revolução
no sistema de ensino no município. O
primeiro e principal desafio foi possibilitar que as crianças das séries iniciais do
Ensino Fundamental aprendessem a ler
e a escrever e ainda extinguir a evasão escolar. Isso porque, milhares de crianças
concluíam a o nível fundamental sem
saber ler e nem escrever. Era o analfabetismo funcional que, praticamente, incapacitava o jovem de se capacitar profissionalmente e conseguir vagas mais
qualificadas no mercado de trabalho.
Para atingir as metas, foi formulada
uma política para fortalecer três eixos:
PPE | EM REVISTA

gestão escolar, ação pedagógica e valorização do magistério. O percentual de
crianças que não sabiam ler e escrever no
3º ano do ensino fundamental caiu de
48% para 3%. Os professores receberam
qualificação, inclusive quanto ao uso do
material didático em sala de aula, começamos a realizar avaliações e monitoramento periódicos de alunos, professores
e escolas para que as metas fossem atendidas, incentivamos os melhores alunos,
melhores escolas e professores. Entre
2001 e 2007, o município quase dobrou
(49,1% para 93,4%) o índice de alunos
da segunda série alfabetizados e se tornou modelo para o Programa de Alfabetização Idade Série, implementado em
todo o Estado do Ceará.
PPE – O que aprendeu com o
irmão Ciro?
O Ciro é o nosso exemplo é a luz que
nos guia. Como irmão mais velho, ele
teve que enfrentar muitas situações e
abriu as oportunidades para os irmãos
mais novos. Ele é meu exemplo.
PPE – Melhores Momentos
como Governador do Estado.
CG - Os melhores momentos acontecem quando entregamos um hospital,
escolas, moradias, uma obra e vemos a
concretização de um planejamento. É a
esperança das pessoas se tornando realidade. Às vezes é difícil até contralar a
emoção.
PPE – Quais os projetos na
área da saúde e educação para os
próximos dois anos?
CG - Temos ainda muito a fazer.
Na área da saúde temos mais dois hospitais regionais para entregar à população: o Hospital Regional do Sertão
Central e o Hospital Regional Metropolitano. Esses hospitais se somarão
ao Hospital Regional do Cariri e ao
Hospital Regional Norte, que já foram
inaugurados. Eles se integrarão à rede
estadual de Unidades de Pronto Atendimento, Centros de Especialidades
Odondológicas, Policlínicas e aos hospitais públicos que foram reformados e
ampliados. Até o fim do próximo ano,
tenho a convicção que o Ceará terá a
melhor rede de assistência pública de
saúde do Brasil. Na área da educação,
temos a melhor média no ensino méPPE | EM REVISTA

dio do Norte e Nordeste. Apoiamos os
municípios no aprendizado da leitura
e escrita nas séries iniciais por meio do
programa Alfabetização na Idade Certa (Paic), que virou referência nacional.
Já temos o maior programa de ensino
médio profissionalizante de tempo integral do Brasil e até 2014 teremos um total de 140 unidades em funcionamento
no sistema integral, onde em um turno
o jovem tem acesso ao currrículo tradicional e no outro aprendem um ofício.
Neste ano de 2013, vamos inaugurar o
Centro de Treinamento Técnico Corporativo (CTTC)
PPE – Que acha do atual momento da Economia Mundial?
CG - A economia mundial está
passando por ajustes. Alógica econômica, os conceitos estão sendo revistos.
Mas considero que a crise econômica
europeia e norte-americana é a oportunidade para os países em desenvolvimento, como o Brasil, crescerem. Somos
produtores de matéria-prima, temos
um mercado consumidor, temos uma
margem enorme de crescimento...É
preciso estimular os investimentos públicos e privados para não deixarmos
essa oportunidade. O Brasil tem pressa
www.robertofarias.com.br

de crescer e todos ganharão com isso,
União, Estados, Municípios e sobretudo toda população brasileira, porque
gera emprego e renda e oportunidades
para todos.
PPE – Planos para após a conclusão do seu mandato?
CG - O meu plano é trabalhar no
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington. Trabalhando com projetos que contribuem
para o desenvolvimento das regiões
mais pobres do Brasil e da América
Latina. Já fui consultor do BID logo
que conclui o mandato de prefeito de
Sobral.
PPE – Tem Candidatos á sua
sucessão?
CG - Eu sou disciplinado. Sou governador do Estado e não é momento
de discutir sucessão.
PPE – Saudação ao Povo Cearense.
CG - Eu só tenho que agradecer a
generosidade do povo cearense. Tudo
que eu fizer será pouco para retribuir o
carinho e a confiança que os cearenses
depositaram em mim.
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PRIMEIRA
LINHA

Av. Senador Virgílio Tavora, 2600 / Dionísio Torres
CEP.: 60.170-250 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3227.2088
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Genecias Mateus Noronha

Genecias Mateus Noronha, natural de parambu, Estado do Ceará.
Filho do casal Raimundo Gonçalves e
Luiza Gomes Noronha.
Ainda na mocidade deixou sua
terra natal e buscou em terras estranhas construir sonhos que ali julgava
não ser possível. Acreditou no seu
potencial e com disposição foi à luta,
venceu obstáculos e construiu uma
brilhante carreira como empreendedor comercial.
Garantir melhores condições de
vida para si e para sua família não
seria o bastante. Sonhava em retornar ao meio da sua gente e dar
sua contribuição para que o povo de
Parambu tivesse uma vida com mais
dignidade.
Retornando a sua terra foi eleito Vice Prefeito no ano de 2000. Em
2004 se tornava Prefeito de Parambu, o que para ele não representava apenas a realização de um sonho
pessoal, mas a concretização da
possibilidade de realizar uma gestão destinada a levar ao povo mais
humilde de Parambu a condição de
poder oferecer aos seus filhos uma
educação planejada e com profissionais capacitados para o desempenho
da missão de educar. Uma saúde que
tratasse da prevenção e não somente de remediar os problemas da sua
gente. O social foi tratado com zelo
e atenção, merecendo destaque para
o programa Bolsa família municipal,
que distribui a pouca renda do município entre aqueles que mais precisam de ajuda. Realizou grandes e importantes obras na infra-estrutura do
município, seja na cidade ou na zona
rural, o povo teve realizações que
melhoraram sua condição de vida.
Pela grande gestão que desenvolveu como Prefeito de sua terra, em
2008 foi reeleito de forma consagradora pelos eleitores de Parambu.
A obstinação de contribuir com seu
povo vai além das fronteiras de Parambu, o que o levou a renunciar em
2010 ao mandato de Prefeito daquele
para pleitear o mandato de DEPUTADO FEDERAL, tendo sido eleito o mas
votado naquele pleito.
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Ajudar ao povo do Ceará a conquistar um padrão
de vida pautado em condições mais dignas é compromisso do Deputado Federal Genecias Noronha.
Em 2012, na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Deputado
Genecias Noronha participou de forma ativa dos debates ocorridos naquela casa, sempre atento aos interesses do povo do
seu Estado. Da tribuna da Câmara o parlamentar fez registro
de relevantes fatos e acontecimentos que merecem a atenção
de todos os cearenses. Dentre eles destacamos:
• Transcurso do 80º aniversário de criação do Arquivo Público do Ceará e do Museu do Ceará;
• Transcurso do 25º aniversário de criação da Universidade Regional do Cariri URCA, sediada no Município de Crato, Estado do Ceará;
• Impactos devastadores provocados pela estiagem intensa na Região Nordeste
e na região norte do Estado de Minas Gerais. Liberação pela Presidenta Dilma
Rousseff de recursos para combate aos efeitos da seca na região. Edição de
medidas provisórias a favor das populações atingidas pelo fenômeno climático
no Nordeste brasileiro;
• Aspectos políticos, econômicos e sociais da Região Metropolitana de Fortaleza,
Estado do Ceará. Realização de novo planejamento e reorganização dos espaços da região. Convite aos Deputados para visita à capital cearense;
• Criação de Escolas Estaduais de Educação Profissional em municipalidades cearenses;
• Perspectivas e avanços da Macrorregião do Litoral Oeste do Estado do Ceará.
Exigência da adoção de políticas públicas de combate às migrações interregionais. Potencial turístico e cultural da região;
• Breve relato sobre a história, a economia e os atrativos do Município de Baturité, Estado do Ceará.
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Prefeitura de Parambu
GOVERNO MUNICIPAL

PARAMBU
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Concluído mais uma etapa de asfalto em Parambu

A

Administração Construindo
Um Novo Tempo concluiu
mais uma etapa de Asfalto que
beneficiou milhares de famílias de
Parambu.
Essa nova etapa no valor de
mais de 1.500.000,00 (Um Milhão e
Quinhentos Mil Reais) está melhorando cada vez mais a qualidade de

vida dos parambuenses e o tráfego
de veículos em toda a cidade.
Foram asfaltadas nessa etapa as
ruas: Manoel Severino da Silva, Josefa Maria de Araújo, Cazuza Pereira, José Rodrigues Filho, Cícero ferreira dos Santos, Santa Terezinha,
07 de Setembro, trav. 07 de Setembro, João Viana Arrais, Manoel Alves
Teixeira, Hidelbrando A. Caracas,
Joana Angélica, Miguel Noronha,
Antonio Henrique, trav. Antonio
Bezerra II, João da Costa Caracas,
Francisco Evangelista, Rua A, B e
C do Conjunto Manoel Gomes da
Silva, trav. Maria do Rosário, trav.
Salustrina Henrique, Ruas: A, B e C
do Cachimbo II, Rua Ananias Saraiva, Otávio cunha, Antonio Zacarias,
João Severino, mª Pereira Guedes,

Ruas: A, B, C e D do Conjunto Antonio Joaquim Noronha, Joana Angélica e Leandro Alves. Segundo a
Secretaria de Infra Estrutura, 90%
da Sede do município estará asfaltada no final dessa etapa.
A população aplaudiu mais essa
iniciativa da Administração Municipal que vem melhorando cada vez
mais a vida do povo parambuense.

Estádio de Parambu tem
Plantação de grama cooncluída

A

Administração Construindo
Um Novo Tempo Tem intensificado a construção do Estádio de
Futebol de Parambu.
A Grande Praça Esportiva está
sendo construída no Bairro Beleza
e será uma das mais importantes
obras do município.
A primeira fase da obra já está
sendo concluída e a segunda será
iniciada logo em seguida.
A COSAMPA, empresa responsável pela construção do Estádio,
informou que o primeiro passo foi
realizar a terra planagem, construir
o muro e alambrado, drenagem,
colocação de traves e plantação de
grama 100% concluída.
Em seguida será dado inicio a
construção das Arquibancadas,
vestiários e cabines de rádios.
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A grande obra, uma das mais
modernas do Estado do Ceará,
está sendo construída em parceria com o Governo Municipal e
foi conseguida graças ao esforço
do Deputado Federal Genecias
Noronha que quando prefeito
comprou o terreno e buscou
recursos junto aos governos
Estadual e Federal, para que o
Estádio pudesse ser construído e beneficiar a população
parambuense.
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As Melhores Empresas de Serviços
do Ceará de 2012 – 23ª Edição

/// Empresas de Serviços:

Cartório Pergentino Maia, Ceará Autos, Clínica Boghos Boyadjian, Clínica Dental Imagem, Clínica Vicente Belchior, Clínica Wantan Laércio, Colégio Ari de Sá, Compasso Outdoor, Costa, Brito e Aragão Advogados, Creche Escola Espaço Inteligente, D&E Entretenimento, Dentalmaster, EBM
Quintto, Erika Martins, Faculdade Christus, FZ Imóveis, Hospital São Carlos, La Maison Dunas, LDB Transportes, MCF Consultoria, Mulher Cheirosa
/ Fígaro, Plus (Festa /Parque), Programa Must, Rádio Tempo FM, Sebrae, SJ Imóveis, SM Fomento, Unimed, Turismo: Beach Park, Boteco Praia,
Complexo Crocobeach, Geppos / Cabaña Del Primo, Grupo São Benedito, Hóteis Seara, Hotel Vila Galé Cumbuco, Marina Park Hotel, Pizzaria Coco
Bambu, Sal e Brasa, Turisforma e Clube do Vôlei (Menção Honrosa).

Antônio Emídio (FCDL) entrega Diploma a
Sra. Carmen Lúcia (RÁDIO TEMPO FM)

Antônio Emídio (FCDL) entrega Diploma a
Sra. Ledia Vieira (SJ IMÓVEIS)

Antônio Emídio (FCDL) entrega Diploma ao
Sr. Régis Dias (SEBRAE)

/// Comissão Apuradora

Reuniu-se na CDL no dia 18 de Abril às 10h e foi formada pela Sra.
Silvia Freitas – Gerente de Marketing da CDL, Sr. Renato Bonfim
- Representante Comercial, Dr. Angelim Albuquerque – Diretor da
FAEC e Sr. Leonardo Farias - Diretor da PPE.

/// Solenidade:

Foi realizada no La Maison Dunas, Salão Mar – Dia 17 de Maio (5ª
feira) às 20horas.
32
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Colegiado de Jurados de Alto Nível: 44 Votantes
Sr. Domingos Filho – Vice-Governador do Estado;
Sr. José Pimentel – Senador;
Sr. Ubiratan Aguiar – Ministro;
Sr. Antônio Colaço – Reitor da UVA;
Sr. Roberto Cláudio – Presidente da Assembleia Legislativa;
Sr. Tin Gomes – Vice-Presidente da Assembleia Legislativa;
Sr. Ariosto Holanda – Deputado Federal;
Sr. Welington Landim – Deputado Estadual;
Sr. Salmito Filho – Vereador;
Sr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE;
Sr. Antônio Cambraia – Presidente da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Sr. Aramicy Pinto – Presidente da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Sérgio Melo – Empresário e Presidente do IBEF;
Sr. Francisco de Assis Barreto – Presidente da FACIC;
Sr. Freitas Cordeiro – Presidente da CDL;
Sr. Honório Pinheiro – Presidente da FCDL;
Sr. Luiz Gastão – Presidente da Fecomércio;
Sr. Flávio Viriato de Saboya Neto – Presidente da FAEC;
Sr. Beto Studart – Vice-Presidente da FIEC;
Sr. Regis Medeiros – Presidente da ABIH;
Sr. Ernando Uchoa – Ex-Presidente da OAB Nacional;
Sr. Otacílio Borges – Secretário Adjunto da Seinfra;
Sr. Eliseu Barros – Empresário e Diretor da ABIH;
Sr. Marcus Lage – Advogado e Colunista;
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Sr. Nazareno Albuquerque – Jornalista e Publicitário;
Sr. Duda Brígido – Publicitário;
Srta. Vanessa Vidal – Ex-Miss Ceará;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Sr. Fco. Coelho – Ex-Presidente do Sind. das Fact. do Ce, Pi e Ma;
Sr. Rubens Studart – Empresário;
Sr. Edmo Linhares – Secretário de Finanças do Eusébio;
Sr. Sr. Luiz Marques – Diretor da Santa Casa;
Sr. Marcos de Holanda – Professor e Advogado;
Sr. Antônio Viana – Radialista e Jornalista;
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário;
Sr. Ênio Silveira – Diretor do Colégio Antares;
Sra. Ana Studart – Diretora da Fundação Beto Studart;
Sr. Sérgio Braga – Empresário e Ex-Secretário de Estado;
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor;
Sr. Ribamar Bezerra – Empresário;
Sr. Juarez Leitão – Poeta e Escritor;
Sr. Alan Neto – Jornalista do O Povo;
Sr. Weiber Xavier – Médico;
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*Além de 1.031
votos pela internet
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As Melhores Empresas de Serviços do Ceará de 2012

Dr. Gustavo Belchior entrega Diploma aos
seus pais Dr. Vicente e Dra. Marta Belchior
(CLÍNICA VICENTE BELCHIOR)

Dr. Leorne Belém entrega Diploma ao Sr.
Carlos Maia (VILA GALÉ CUMBUCO)

Dr. Leorne Belém entrega Diploma ao Sr.
Fabiano Monteiro (BOTECO PRAIA)

Dr. Leorne Belém entrega Diploma ao Sr. Jean
Guidolin (COMPLEXO CROCOBEACH)

Dr. Leorne Belém entrega Dip. ao Sr. Luiz Cesar
Gomes (GEPPOS E CABAÑA DEL PRIMO)

Dr. Leorne belém entrega Diploma ao Sr.
Padua Crisostomo (HOTÉIS SEARA)

Dr. Wantan Filho entrega Diploma aos seus
pais Dr. Wantan e Dra. Vilma Laércio (CLÍNICA WANTAN LAÉRCIO)

Luiz Marques entrega Diploma ao Evandro
Colares representando Dr. Oto de Sá Cavalcante (COLÉGIO ARI DE SÁ)

Maninho Brígido entrega Diploma ao Sr.
Miguel Silveira representando Erika Martins
(ERIKA MARTINS DESIGNER)

Dr. Leorne Belém entrega Diploma ao Sr.
Pedro Rabelo (GRUPO SÃO BENEDITO)

Luiz Marques entrega Diploma ao Sr. Estelio de Queiroz (COMPASSO OUTDOOR)

Maninho Brígido entrega Diploma ao Prof.
Rogério Frota (FACULDADE CHRISTUS)

Maninho Brígido entrega Diploma aos Srs. Duda e Octávio Brígido e
Thiago Peixoto (EBM QUINTTO)
34

Maninho Brígido entrega Diploma ao Dr. Freitas Cordeiro e ao seu
filho (FZ IMÓVEIS)
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Raimundo Ferreira entrega Diploma ao Dr.
Wilson Meireles (HOSPITAL SÃO CARLOS)

Raimundo Ferreira entrega Diploma ao Sr.
Quintino Feitosa (MCF CONSULTORES)

Raimundo Ferreira entrega Diploma ao Sr.
Tiago Leal (LDB TRANSPORTES)

Raimundo Ferreira entrega Diploma ao Sr.
Walney Haidar (MUST)

Raimundo Ferreira entrega Diploma aos
Srs. Afrânio e Ticiana Barreira (PLUS BUFFET INFANTIL)

Raimundo Ferreira entrega Diploma aos
irmãos Daniel e Adriano Fiúza (LA MAISON BUFFET)

Raimundo Ferreira entrega Diplomas aos Srs. Arturo e Eveline Veloso (MULHER
CHEIROSA) e ao Sr. Rennan Perdigão (FÍGARO CABELEIREIROS)

Renato Bonfim Entrega Diploma a Sra. Lilian Sousa
(DENTALIMAGEM)

Renato Bonfim entrega Diploma a Srta.
Anush Boyadjian (CLÍNICA BOGHOS
BOYADJIAN)

Renato Bonfim entrega Diploma ao Dr.
Leorne Belém Representando (CARTÓRIO
PERGENTINO MAIA)

Rubens Studart entrega Diploma a Sra. Vanêssa Queirós (CRECHE ESCOLA ESPAÇO
INTELIGENTE)

Renato Bonfim entrega Diploma aos Srs.
Maurilio e Helielda Menezes (CEARÁ AUTOS)

Rubens Studart entrega Diploma ao Dr. Fernando Novais (DENTALMASTER)

Rubens Studart entrega Diploma ao Sr. Waldo Santos (D & E ENTRETENIMENTO)
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As Melhores Empresas de Serviços do Ceará de 2012

Sr. Airton Fernandes (CLUBE DO VÔLEI)
recebe Diploma de sua filha Sra. Erika Chaves

Sr. Albino Moreira entrega Diploma a Sra.
Isabele Grechi (MARINA PARK HOTEL)

Sr. Albino Moreira entrega Diploma ao Sr.
Alexandre Rangel (TURISFORMA)

Sr. Albino Moreira entrega Diploma ao Sr.
Luiz Vargas de Souza (SAL E BRASA CHURRASCARIA)

Sr. Albino Moreira entrega Diploma aos
Srs. Afrânio e Daniela Barreira (COCO
BAMBU PIZZARIA)

Luiz Marques entrega Diploma a Dra. Marisley Brito (COSTA, BRITO E ARAGÃO
ADVOGADOS)

Foram homenageados pela SETUR-CE os destaques do Turismo do Ceará e
pela STDS-CE as Empresas parceiras dos seus projetos.

Dra. Riane Azevedo (UNIMED) recebe Diploma PPE do Sr. Antônio Emídio (FCDL) e Diploma de Parceira STDS do Sr. Luiz Linhares

Sr. Ivon Levi (BEACH PARK) recebe Diploma PPE do Dr. Leone Belém
e Diploma de Parceira STDS
36

Sra. Simone Melo (SM FOMENTO) recebe Diploma PPE do Sr. Danilo
Bastos e Diploma de Parceira STDS
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Uma parceria de confiança
faz toda a diferença

RAPIDEZ
QUALIDADE
INOVAÇÃO
COMPROMISSO
COM VOCÊ

Jornais | Revistas | Livros | Cartazes | Adesivos
Panfletos | Folder’s | Envelopes | Timbrados
Pastas | Crachás | Banner’s...

85 3252.2431 | 85 3252.1211
atendimento@graficaencaixe.com.br

www.graficaencaixe.com.br
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UMA POTÊNCIA EM ELETRÔNICA
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A MAIOR E MELHOR LOJA
DE PRODUTOS ELETRICOS E
ELETRÔNICOS, ÁUDIO,VIDEO,
TELEFONIA, SEGURANÇA E
SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA.

DE TRADIÇÃO

ELETRÔNICA APOLO ALDEOTA
Av. Santos Dumont, 4060 | Aldeota | Fortaleza | Ceará | (085) 3267-7676

O melhor e mais completo Plano
Odontológico do Ceará.

Av. Santos Dumont, 5043 | Papicu |Fortaleza-CE | Contato: (85) 3265.5555 |www.planodentalmaster.com.br
PPE | EM REVISTA
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ANTÔNIO VIANA
É DA CIDADE

30
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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Construir
Construir
colocando
colocando
você
você em
primeiro
lugar.
em
primeiro
lugar.
Isso é respeito.
É relacionamento.
É solidez.

Isso é respeito.
É relacionamento.
É solidez.

Ser transparente em tudo o que faz. Assim é a BSPAR, uma incorporadora que já nasceu forte.
Seu trabalho é construir com qualidade e responsabilidade, cercando de cuidado o seu
investimento. Desde a aquisição do terreno, passando pelo desenvolvimento e construção
da obra. Isso porque sabe que lida com uma grande conquista: a sua.

A Grife da Solidez
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Domingos Filho

Pensamentos de Lideranças do Ceará

Transparência

Ceará,

ista
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e controle social

“O tesouro mais protegido é aquele que está disponível aos olhos de todos”

O

significado da transparência pode ser interpretada em sentidos diferentes. De um lado é uma
vulnerabilidade pois pode expor a
todos possíveis “fraquezas e erros”
cometidos pela administração pública. No outro sentido mais democrático permite que qualquer
cidadão tenha acesso as ações praticadas pelos entes públicos.
Neste diapasão podemos afirmar que a gestão pública transparente deve ser compreendida como
uma vacina que protege mais o administrador público do que aparentemente podemos imaginar, uma
vez que a “publicização” dos atos
e ações fazem com que administração seja mais defendida do que
atacada.
Com o advento da aprovação
da recente lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, conhecida como
Lei de Acesso à Informação, todo
cidadão tem o direito ao acesso a
informações nos termos previstos
pela constituição federal e assim
cria-se mais um instrumento de
participação e controle social por
parte da população.
Transparência e Controle Social estão imbricados de tal forma
que não fica claro onde um começa e outro termina.
Dentre dos mecanismos de participação e controle social está a
elaboração do Plano Plurianual de
Investimentos – PPA, onde a sociedade participa e indica os investimentos que serem aplicados nos
próximos quatro anos.
PPE | EM REVISTA

O PPA é elaborado para contemplar as múltiplas necessidades
dos municípios na afirmação de
particularidades, singularidades,
regionalismos que caracterizam a
individualidade de cada um.
Nesta perspectivas é que Transparência e Controle Social são os
instrumentos mais poderosos a
serviço da democracia.
Nos orgulhamos de ser o Estado onde estes mecanismos estão
mais avançados. E orientação do
www.robertofarias.com.br

Governador Cid Gomes, é que todos os esforços sejam canalizados,
para atender as demandas por informações que nos cheguem sempre dentro dos prazos estabelecidos pelas respectivas leis. Para ele,
quanto mais eficiente for o controle, mais perto o Governo estará da
população.
Domingos Filho
Vice-governador
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Sérgio Machado

Oportunidade:
Este será o século do Brasil

eza
Fortal dos nós
de to ela
a
s
a
c
é a e bem d
Cuid

P

oucas vezes tantos fatores convergiram e conspiraram a favor do nosso País: abundância de recursos
naturais, estabilidade econômica,
democracia consolidada, sucesso
dos programas sociais. Criamos
uma nova classe média do tamanho da população da Argentina e
atraímos investimentos de países
em crise do Hemisfério Norte.
Avançamos na qualidade do
nosso crescimento. Não esperamos mais o bolo crescer, para
só depois reparti-lo. Milhões de
brasileiros melhoram de vida à
medida que nos desenvolvemos.
Estamos no rol das nações emergentes que, dentro de mais alguns
anos, terão papel dominante na
economia mundial. E algumas
dessas nações vão necessitar, em
escala crescente, das muitas riquezas que produzimos.
Os êxitos alcançados, admirados em todo o mundo, têm a
ver com alguns paradigmas claramente estabelecidos. Não estamos repetindo erros do passado,
querendo crescer a qualquer custo, substituindo importações, sem
maiores preocupações com a produtividade e a competitividade.
Hoje, a capacidade de competir mundialmente é uma premissa básica para a sustentabilidade
dos nossos empreendimentos estratégicos, como a indústria naval, que está saindo da inércia,
após uma longa crise.
Essas constatações não devem
nos deixar apenas satisfeitos e
orgulhosos pelas conquistas alcançadas nos últimos anos. Precisamos atentar para as novas
46

responsabilidades e prioridades
estabelecidas a partir deste novo
patamar sócio-econômico.
Os gargalos logísticos, a mobilidade e segurança das nossas
principais metrópoles, a estímulo à capacitação profissional e à
inovação tecnológica são alguns
dos temas centrais da moderna
agenda brasileira. As prioridades
e as formas de concretizar esta
agenda devem ser determinadas
pela sociedade. Seus representantes, no Executivo e Legislativo,
escolhidos pelo voto, precisam
estar plenamente identificados
com essas propostas.
O enfrentamento dos gargalos
na área de transportes, por exemplo, está claramente delineado
em alguns projetos governamentais, como é o caso do Programa
de Modernização e Expansão da
Frota da Transpetro. (Promef).
É um programa que privilegia
o modal aquaviário, não apenas
www.robertofarias.com.br

por meio dos 49 navios das duas
primeiras fases do programa, mas
também pela construção de 100
embarcações que vão transportar
etanol, aproveitando o imenso potencial logístico da Hidrovia Tietê
Paraná, em São Paulo. Utilizar em
larga escala os rios navegáveis brasileiros é uma forma de descentralizar a nossa matriz de transporte,
hoje excessivamente concentrada
no modal rodoviário.
Desenvolvimento com justiça
social tem sido a marca do nosso
país, nestes últimos anos.A moderna agenda de futuras ações,
definida pelo conjunto da sociedade, é uma forma de avançar
ainda mais, neste século que vai
nos tornar, definitivamente, um
importante protagonista global.
Sérgio Machado,
Presidente da Transpetro
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Senador Inácio Arruda

O petróleo é nosso
e vai impulsionar o Ceará

E

m 2013, a Petrobras completará 60 anos e tem boas
notícias para os brasileiros
e, especialmente, para os cearenses.
Estive com a presidenta da Petrobras,
Maria das Graças Foster, e ela me informou que a refinaria Premium II é
irreversível.
A história da Petrobras é uma verdadeira caminhada épica. Em 1920,
José Bento Monteiro Lobato, no Estados Unidos, onde era adido comercial
brasileiro, acompanhou o crescimento
da indústria automobilística e percebeu
a importância que o petróleo teria para
o desenvolvimento de um país. Ao voltar ao Brasil, ele trabalhou na Companhia Petróleos do Brasil e fez prospecções na busca do ouro negro em solo
brasileiro. Em 1935, defendeu que o
petróleo era uma questão de soberania
nacional e tentou convencer a todos da
sua existência no nosso país. Escreveu
O escândalo do petróleo, em 1936, acusando o governo de “não perfurar e não
deixar que se perfure”. Em 1937, publicou olivro infantil O Poço do Visconde,
onde o Visconde de Sabugosa, do Sítio
do Picapau Amarelo, profetiza a existência de petróleo na Bahia. Dois anos
depois, foi descoberto petróleo, coincidentemente num local baiano chamado
Campo de Lobato. O escritor insistiu
que o governo devia explorá-lo, como
uma forma de elevar o padrão de vida
do povo. Mas, em 1941, foi preso pelo
governo de Getúlio Vargas, durante o
Estado Novo, por suas campanhas em
defesa do país.
Depois de descoberto o óleo, as
investidas dos contrários à soberania
nacional foi no sentido de que nós,
brasileiros, não teríamos condições
técnicas e científicas de explorar e refinar o ouro negro. Teríamos que cedêlo às empresas internacionais. Diante
disso, em 1948, o Partido Comunista
do Brasil e outras organizações de
esquerda e nacionalistas lançaram a
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campanha “O Petróleo é nosso”, que
resultou na Lei 2.004, de 3 de outubro
de 1953, que criou a Petrobrás. Getúlio Vargas, então presidente eleito,
desta vez se incorporou a essa luta e
disse: “Constituída com capital, técnica e trabalho exclusivamente brasileiros, a Petrobrás resulta de uma firme
política nacionalista no terreno econômico. É, portanto, com satisfação e
orgulho patriótico que hoje sancionei
o texto de lei aprovado pelo poder legislativo, que constitui novo marco da
nossa independência econômica”.
Hoje, a Petrobras não trabalha apenas com petróleo, mas se tornou uma
empresa de produção de energia. Tem
muitas plataformas de petróleo em
operação e diversos campos de petróleo com elevada quantidade de barris
por dia e, desde 2006, garantiu a autossuficiência do Brasil em petróleo.
Desde 2008, produz também óleo do
pré-sal, uma conquista da inteligência
brasileira, de pesquisas realizadas em
grandes profundidades da nossa Bacia
sedimentar. No início desse mesmo
ano, a empresa foi reconhecida através de pesquisa da Management &
Excellence (M&E) a petroleira mais
sustentável do mundo. Hoje, presente
em 27 países, é a 7ª maior empresa de
petróleo do mundo com ações negociadas em bolsas de valores.
Aqui no Ceará, as perfurações dão
conta de jazidas com potencial para
milhões de barris. Isso possibilita uma
nova guinada à produção petrolífera
no nosso Estado. A refinaria Premium
II vai processar 300 mil barris de petróleo/dia, que tinham inicialmente
como destino a exportação, e se voltam agora para o consumo interno.
Uma demanda positiva do desenvolvimento mais acelerado do nosso país. É
o povo brasileiro que está precisando
de mais energia e, portanto, de mais
petróleo e de mais refino para garantir
o suprimento nacional.

www.robertofarias.com.br

Serão investidos na refinaria Premium II US$15 bilhões. Um número
significativo de empresas giram em
torno de um empreendimento desse
porte, na área industrial, de serviços
etc., o que vai incrementar o crescimento econômico e o desenvolvimento com impacto em todo o Nordeste.
Isso vai demandar a preparação de
cientistas, geólogos, físicos, matemáticos, dentre outros, e mão de obra para
lidar com ciência e tecnologia, para
desenvolver e operar com sistemas de
ponta, dos mais avançados do conhecimento humano. É um projeto arrojado, que teve início com o ex-presidente
Lula e avança com a presidenta Dilma
Rousseff, de construir um país com
soberania e inclusão social. Nosso Estado, sempre muito castigado pelas secas prolongadas, como a que vivenciamos agora, terá com o petróleo uma
impulsão de desenvolvimento.
Estamos empenhados em garantir
que a reconstrução da Premium II ganhe velocidade em face dos desafios
do Brasil e do nosso Estado. Trata-se
de uma necessidade do nosso país. É o
interesse do Brasil.
Inácio Arruda,
Senador (PCdoB-CE)
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Darlan Leite

Hotelaria cresce

de mãos dadas com o turismo

O

turismo apresenta significativo crescimento nos últimos anos, registrando uma
séria mudança no comportamento das
pessoas, que aderiram às viagens por vários motivos: lazer, negócios, atividades
esportivas, compras, religiosidade, tratamento de saúde, intercâmbio e muito
mais. Segundo a Organização Mundial
do Turismo (OMT), em 2012, o crescimento do setor será de 4%.
No Brasil, as perspectivas acenam
para um futuro promissor com a realização da Copa do Mundo em 2014 e as
Olimpíadas em 2016. São eventos que
vão colocar o País numa vitrine mundial
e oferecer grandes possibilidades de atração de visitantes, principalmente nas 12
cidades-sede dos jogos de 2014. Para alcançarmos um resultado positivo é preciso avançar em capacitação e em obras de
infraestrutura.
Pouca coisa mudou desde que o Brasil conquistou o direito de sediar o campeonato mundial de futebol, em 2007. As
cidades estão carentes de infraestrutura
urbano, os aeroportos com capacidades
superadas e com reformas e ampliações
a passos lentos, as companhias aéreas
não atendem a demanda e não há pessoal
qualificado nos diferentes setores de atendimento ao público.
A hotelaria tem crescido e se modernizado em sua estrutura física, porém, este avanço não é compatível com
a qualificação dos funcionários. Apesar
da existência de cursos superiores e de nível médio de hotelaria, ainda falta muito
para um atendimento compatível com as
exigências do mercado. Além da carência
de mão de obra, a hotelaria enfrenta outros obstáculos, como a alta carga tributária e o excesso de burocracia para novos
investimentos.
A recompensa para isto é a natureza
exuberante, uma rica cultura, um povo
acolhedor e uma culinária espetacular.
Estes fatores positivos ainda não são suficientes para atrair o turista internacional
em grande escala. Em 2011, apenas 5,4
milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no Brasil. Enquanto isto, o bra-
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sileiro continua viajando e gastando mais
no exterior. Este descompasso nos leva a
uma certeza de que precisamos avançar
mais em divulgação e promoção do Brasil nos mercados internacionais.
Nos últimos 10 anos, a hotelaria
brasileira tem se desenvolvido significantemente. Sem dados oficiais, se estima que são 10 mil hotéis com 500 mil
quartos, Deste total, 10% são de redes
e 90% são empreendimentos familiares, muitos carentes de investimentos
e profissionalização. Com o aumento
da demanda, especialistas do setor esperam o crescimento de 20% das redes
nos próximos cinco anos.
Com a proximidade dos dois grandes eventos mundiais, muitos hotéis estão sendo construídos do País, gerando
uma oferta superior às necessidades do
mercado. A previsão de acréscimo é de
238 novos hotéis nas diversas localidades,
especialmente nas cidades-sede dos jogos
da Copa do Mundo. Para estes estabelecimentos, vai faltar mão de obra qualificada e capacidade de gerenciamento após
os eventos. De 2010 para 2011, o fluxo de
viajantes nacionais registrou aumento de
15% e seu crescimento será gradual.
O turismo acompanha o crescimento
econômico e evolui com a descoberta de
novos destinos. A atividade tem um papel importante na transformação dessas
destinações, com a movimentação de diversos setores que prestam serviço ao turismo e melhoram a vida da população.
Estas ações paralelas exigem qualificação, para que o turismo se apresente com
boa oferta de produtos, gastronomia, passeios e hospedagem de qualidade.
No caso específico do Ceará, a hotelaria cresce com pequenos meios de
hospedagem nas regiões litorâneas. Na
capital, não está previsto crescimento do
setor para a Copa de 2014. Alguns hotéis planejados para serem construídos
extrapolam este período. Os já existentes
estão se preparando com modernização
das instalações e capacitação de pessoal.
A Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Ceará (ABIH-CE) conta com
61 hotéis associados e um total de 16 mil
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leitos. Com a soma de outros hotéis e
pousadas, a oferta chega a 25 mil leitos.
Com a recente inauguração do Centro de Eventos do Ceará (CEC), a hotelaria prevê uma ocupação constante,
considerando que a agenda de eventos se
apresenta promissora. Paralela a isto, o
Estado avança com a construção de aeroportos e rodovias, o que vai abrir novas
possibilidades para as cidades do interior,
que têm no turismo sua principal fonte de
renda. Para atingirmos este patamar, falta apenas que o turismo seja tratado com
seriedade.
Neste clima de euforia, externamos
nossa satisfação em participar do conteúdo da Revista PPE - 2012. Nossa
contribuição é uma forma de estreitar
a parceria com este veículo de comunicação, que há anos vem destacando a
hotelaria e valorizando os profissionais
do setor. Este reconhecimento é um estímulo para nossa luta diária na busca
de um turismo sustentável como contribuição para o Estado, que tem nesta
atividade uma de suas prioridades para
o crescimento econômico, com geração
de emprego e renda.
Darlan Leite
Presidente da ABIH-CE
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Francisco Aguiar

Só a lei dá Segurança
A

gestão pública pode ser
considerada como uma
das possibilidades mais
fascinantes do ponto de vista profissional. Aqueles que pretendem
seguir esse caminho, entretanto,
devem estar devidamente informados, alertados e precavidos, para
o tamanho dos desafios que terão
pela frente.
A boa vontade pessoal para realizar, empreender e desenvolver
aquilo que alguém possa imaginar
de importante para o bem coletivo,
muitas vezes bate de frente com
impedimentos de natureza legal.
E não são poucas as barreiras, que,
de tão complexas, nem sempre
são compreendidas ou dominadas
por inteiro pelos administradores
oficiais, e de modo particular nos
municípios.
É nesse cenário que, geralmente, vicejam as condições para que
erros, muitos dos quais irreparáveis, reproduzam as situações que,
mais lá na frente, vão perturbar a
paz de quem imaginava ser simples
a tarefa de lidar com o patrimônio
da sociedade.
Como a possibilidade de equívocos faz parte de qualquer negócio,
e no âmbito público, onde interesses variados e não necessariamente
convergentes precisam conviver, é
prudente que os cuidados sejam insistentemente multiplicados.
O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), a despeito de sua
responsabilidade original ser fiscalizadora, consolidou o entendimento de que precisa fazer bem
mais do que isso: deve orientar,
instruir e mostrar caminhos por
onde os gestores possam trafegar
com tranquilidade jurídica sem
inviabilizar a capacidade empreendedora de cada um.
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Na realidade, procuramos ser
didáticos na transmissão de informações, apontando o que é permitido e o que não é, como decidir
melhor, o que fazer para evitar
problemas – agora e no futuro -,e
assinalando, em todas as oportunidades, que só a lei dá segurança.
As considerações aqui colocadas são vinculadas e aplicáveis no
contexto dos que se empenham
em trabalhar observando os padrões da boa fé, fundamentados
em conduta ética e nos bons costumes. Para os exemplos de desvios, do mau comportamento de
caso pensado, nesses a legislação
tem os próprios remédios.
Está claro, assim, que temos o
compromisso de ajudar a quem
precisa superar dificuldades de
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conhecimento, de domínio das regras e de dar orientação que seja
preventiva de erros não intencionais. Fica assentado, também, que
o rigor legal se imporá em todas
as circunstâncias em que os mal
feitos forem flagrados em parceria
com a esperteza.
É preciso assinalar, por fim,
que o sucesso de uma carreira
política ou de gerente público só
estará minimamente assegurado
se puder ser bem avaliado pelos
cidadãos com base nas ações de
cada dia ou pelo conjunto positivo da obra.
Francisco Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
Ceará (TCM).
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Luiz Sérgio Gadelha Vieira

A Lei da Ficha Limpa e o Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

A

Lei Complementar n°135,
de 04 de junho de 2010, a
denominada “Lei da Ficha Limpa”, como do conhecimento
geral, é uma lei de iniciativa popular
resultante de um projeto que colheu
cerca de 1,5 milhões de assinaturas em
todo o país. Entregue ao Congresso em
29/09/2009, foi aprovado em tempo
recorde, o que permitiu sua sanção já
no final do primeiro semestre do ano
seguinte, na data acima assinalada.
Trata-se de uma lei que modifica
e complementa a Lei Complementar
n°64, de 18 de maio de 1990, conhecida
por “Lei das Inelegibilidades”, a qual,
por sua vez, regulamenta o §9°, do art.
14 da Constituição Federal.
Por decisão do Supremo Tribunal
Federal - STF, a LC n°135/2010 não foi
considerada como efetiva para as eleições de 2010, vindo a ser aplicada, por
vez primeira, para a atual eleição municipal de 2012.
Objetivando proteger a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato, a LC n°135/2010,
em seu art. 2°, ao alterar a LC n°64/90,
art. 1°, letra “g”, fortalece as decisões
dos Tribunais de Contas, estabelecendo
como inelegíveis “os que tiverem suas
contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados
a partir da data da decisão, aplicandose o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa
condição;”
Importante observar dois fatos relevantes com relação à aplicação da Lei
da Ficha Limpa nas atuais eleições municipais. O primeiro refere-se a que o
Ceará foi o Estado com o maior número de casos de candidatos barrados, em
grau de recurso, por decisões do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Os dados
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indicam que, até 04/10/12, de 1.340
recursos de todo o Brasil julgados, 189
ou 14% eram provenientes do Ceará,
enfatizo, estado com o maior número
de candidatos impugnados (ver WWW.
fichalimpa.org.br, informação disponível em 22/10/12). Desses, 57 eram
candidatos a prefeito, 18 a vice-prefeito
e 114 a vereador.
O segundo fato diz respeito à constatação de que a “rejeição de contas
públicas pelos Tribunais de Contas”
lidera, com absoluto destaque, os motivos que ensejaram as impugnações de
candidaturas: dos julgados pelo TSE,
a “rejeição de contas” (alínea “g” do
art. 2° da LC 135/2010) é responsável
por 1.224 candidaturas impugnadas;
a “condenação criminal”, segundo
quantitativo, responde por 252 casos;
“ilícitos eleitorais vários”, em terceiro
lugar, por 133 processos (informação
existente em WWW.congressoemfoco.
uol.com.br, em 22/10/12). Assim, as
decisões dos Tribunais de Contas que
desaprovam contas correspondem a
quase cinco vezes o segundo motivo
assinalado e a mais de nove vezes o terceiro fundamento.
Se a maioria das impugnações de
candidaturas se deveu a contas desaprovadas, e o Ceará obteve destaque
em todo o Brasil, qual a conclusão a
que se chega? Sem nenhum demérito
à atuação do Ministério Público e da
Justiça Eleitoral em nosso Estado, que
cumpriram com a maior eficiência os
seus misteres, há que se reconhecer,
também, uma ação decisiva, da maior
importância, por parte do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do
Ceará, órgão com a incumbência constitucional de julgar e emitir parecer prévio nas Contas de todos os municípios
do Estado, inclusive sua capital.
A verdade é que o TCM-CE, com
estrutura limitada às condições de um
Estado que luta por seu desenvolvimento, vem se superando e oferecendo um
desempenho que contribui para enaltecer o Ceará no contexto nacional.
Com relação à evolução da eficiente aplicação da “Lei da Ficha Limpa”
muito ainda há que se lutar para se
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garantir conquistas que modifiquem a
realidade de corrupção ainda existente.
Com relação a desaprovação de Contas, por exemplo, criou-se o argumento
jurídico da necessidade adicional da
denominada “improbidade administrativa”; levantou-se, ainda, a exigência de
que as Contas sejam desaprovadas não
apenas pelos Tribunais de Contas, mas,
também, pelas Câmaras Municipais.
São aspectos cuja análise não cabe no
âmbito do presente artigo, mas que devem ser acompanhados com interesse e
vigilância por todos os que se preocupam com a correta administração do
erário.
E não podemos esquecer: a eficiente
e transparente aplicação dos recursos
públicos exige uma ação permanente
dos Tribunais de Contas que, para tanto, devidamente prestigiados, necessitam estar atentos e operosos.
Finalmente, oportuno observar que
a evolução da educação cívica e moral
da sociedade são indispensáveis para
que a lei da ficha limpa atinja plenamente seus objetivos. Inclusive, não
adianta a Justiça barrar o candidato
“ficha suja”, se o eleitor continuar a
prestigiar candidaturas que estejam a
ele associadas, patrocinadas pelo mesmo esquema corrupto de dominação
político-econômico-eleitoral.
Luiz Sérgio Gadelha Vieira
Conselheiro aposentado do TCM-CE
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Camilo Sobreira de Santana

O papel da Secretaria Estadual
das Cidades no desenvolvimento do Ceará

A

construção de uma sociedade com bases fincadas
no bem-estar da população é a meta incondicional de um Poder Público comprometido com seu
povo. Esta é a filosofia do Governo
do Ceará que, por meio da Secretaria das Cidades, está transformando a
vida das pessoas que vivem no nosso
Estado. Aqui, nós buscamos incansavelmente o desenvolvimento humanizado. Porque não basta crescer dentro
da perspectiva econômica. É preciso
buscar o avanço social.
Com ações em áreas como habitação, urbanismo, saneamento e desenvolvimento regional, estamos chegando aos quatro cantos do Ceará para
por em pratica nosso objetivo central:
promover o equilíbrio espacial, econômico, social e ambiental das cidades.
Queremos que isso aconteça de forma
integrada, compartilhando boas experiências e unindo, cada vez mais, a
nossa gente.
Neste sentido, as equipes da Secretaria das Cidades trabalham em
programas com clara vocação social
e essência universalizante. Um destes
programas é o Projeto Rio Maranguapinho. Conjunto de intervenções que
inclui desde a construção de 13 conjuntos habitacionais para abrigar mais
de 12 mil famílias – que sofrem há décadas nas áreas de risco das margens
do Rio Maranguapinho – até as obras
de urbanização, dragagem e saneamento. O Maranguapinho é o maior
programa de recuperação urbanística
do País, na sua categoria.
Seguindo esta mesma proposta,
estão mais duas grandes ações: os projetos Rio Cocó e Dendê. O primeiro
já começou a mudar a vida de 8,3 mil
famílias que também sentem os efeitos
de alagamentos ao longo do Rio Cocó.
Estão sendo realizadas obras de habitação popular, dragagem e implantação de equipamentos sociais. Já o
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Projeto Dendê prevê a recuperação da
faixa de proteção do Mangue do Rio
Cocó. Sua missão é garantir as preservação e manutenção da flora e fauna
nativas, além de possibilitar alternativas de uso e apropriação da área para
atividades de lazer. Também estabelece a regularização fundiária para mais
de 3,7 mil famílias.
A Secretaria das Cidades tem, ainda, importante papel na condução do
Programa Minha Casa Minha Vida,
do Governo Federal, no Ceará. São
duas linhas de atuação: nas cidades
com até 50 mil habitantes, é o agente
direto do maior programa habitacional já realizado no País. Nas cidades
maiores, atua como indutora, dando
suporte técnico para as prefeituras
implantarem o MCMV. Em suma,
somos responsáveis pela implantação
de planos, programas e projetos habitacionais, voltados prioritariamente
para a população de baixa renda.
Desenvolvimento regional
No desenvolvimento regional, a
Secretaria das Cidades desempenha
relevante função no apoio aos municípios cearenses. Estamos à frente do Projeto Cidades do Ceará, por
meio do qual ajudamos a combater
a pobreza no Estado. Nosso intuito é
contribuir para reduzir o desequilíbrio
socioeconômico entre a Região Metropolitana de Fortaleza e o Interior.
A ideia é fortalecer os polos regionais a partir do fomento às regiões
econômicas potenciais. Para isso, desenvolvemos ações de integração de
políticas públicas, provisão de serviços
urbanos e promoção da participação
de agentes e instituições locais.
Os resultados esperados do Projeto Cidades do Ceará são o estímulo à
economia, a melhoria da infraestrutura
urbana e a ampliação das capacidades
específicas dos municípios. Nosso desejo é fortalecer regiões e cidades com
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capacidade de absorver o crescimento
urbano e, simultaneamente, proporcionar o desenvolvimento socioeconômico também no seu entorno.
Dois projetos já estão em plena
execução. São eles o Cariri Central e
o Vale do Jaguaribe/Vale do Acaraú.
Essas são iniciativas com foco nas potencialidades dos polos econômicos
e culturais do Estado. Para viabilizálas, contamos com a parceria e, principalmente, o aval do Banco Mundial
(Bird) e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
O trabalho é intenso, mas gratificante. E para nós não basta sermos referência nacional em melhores práticas,
embora o reconhecimento seja o combustível para o nosso dia a dia. Nosso
foco está voltado para os resultados.
Queremos a resposta rápida. Agora, é a
vez das conquistas concretas refletidas
na melhoria de vida de cada cearense,
seja na Capital ou no Interior.
Camilo Sobreira de Santana
Secretário Estadual das Cidades
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Paulo André Holanda

O desenvolvimento do Ceará passa
pelo Porto de Fortaleza

Q

uando assumi as atividades da Diretoria
de Infraestrutura e Gestão Portuária da
Companhia Docas do Ceará, em 2007,
uma decisão política na esfera nacional do então
Presidente Lula definiu pela criação da Secretaria
Especial de Portos. Surgia um novo desafio: o de
fazer os portos brasileiros prosperarem a economia
do país. Com essa decisão, o setor portuário brasileiro passou a vivenciar um momento com muitos
investimentos em infraestrutura, tecnologia da
informação, logística e gestão, visando aumentar a
competitividade do Brasil no cenário internacional.
Atualmente, respondendo pela Presidência da
CDC, estamos coordenando obras importantes, a
exemplo da dragagem de aprofundamento para 13
metros, nova estação de passageiros, novo cais de
atracação com 350m de extensão, pátio de armazenagem de 40 mil m², ampliação do parque de tomadas frigoríficas, nova subestação, novas defensas,
nova pavimentação e nova iluminação industrial do
Porto de Fortaleza. Além das obras, destacam-se
também os investimentos em TI e o Projeto Porto
Sem Papel. Nos últimos cinco anos, o Governo Federal investiu mais de R$ 300 milhões na modernização do Porto que, somados ao aquecimento da economia do Estado do Ceará, vêm contribuindo para
recordes sucessivos na movimentação de mercadorias.
A expectativa é que, neste ano de 2012, a movimentação do Porto de Fortaleza alcance os 4,4
milhões de mercadorias, fortalecendo as vocações
na importação de trigo, derivados de petróleo e fertilizantes, bem como na exportação de frutas. É indiscutível: o desenvolvimento do Ceará e da cidade de
Fortaleza, especificamente, passa sim pelo Porto.
No mundo todo é assim, cidades que possuem por-

tos atraem o desenvolvimento para si e para o seu
entrono, a partir da entrada e saída de matéria prima
e bens de consumo fundamentais para as populações.
Nosso maior desafio é, dentro desse contexto,
trabalhar cada vez mais a relação do Porto com a
cidade onde ele está inserido. No Porto de Fortaleza, elegemos que essa melhoria de relação se daria a
partir da capacitação profissional. Assim, construímos o Centro Vocacional Tecnológico Portuário
Manuel Dias Branco e, desde 2010, realizamos cursos gratuitos para a comunidade do entorno nas
áreas de informática, engenharia civil, gestão,
empreendedorismo e turismo. Acreditamos que o
CVT e o terminal de passageiros, a ser inaugurado
para a Copa do Mundo, sejam os ícones da nossa
relação Porto x Cidade rumo ao desenvolvimento
sustentável da região.
Paulo André Holanda é Engenheiro Civil e atual Presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), empresa que
administra o Porto de Fortaleza.

DOCAS DO CEARÁ

AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Secretaria de Portos – Presidência da República
Praça Amigos da Marinha, s/n Mucuripe – Fortaleza/CE
CEP: 60182-640 – Fone: 85 3266.8800
www.docasdoceara.com.br docasdoceara@docasdoceara.com.br
52

www.robertofarias.com.br

PPE | EM REVISTA

Luiz Gastão Bittencourt da Silva

Pelo ser humano
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partir de 2013 iniciamse os mandatos dos
gestores municipais,
que administrarão a vida de todos os brasileiros, durante quatro
anos. Os cidadãos, de uma maneira geral, estão desejosos e esperançosos por mudanças significativas
num modelo de gestão que, acima
de tudo, necessita ter como meta
principal o ser humano.
Ter atendidos aspectos primordiais para a o exercício da cidadania com direitos básicos e fundamentais como: educação, saúde
e uma boa alimentação, mas não
deixando de cuidar da cultura e
do lazer como condições enriquecedoras e valorizadoras do
ser humano, na sua forma de
expressão. Tudo isso, passa por
um processo de gestão moderno e
inovador, que busque alternativas
e soluções concretas para os problemas que são reais.
Visando o desenvolvimento humano, os gestores públicos devem
priorizar em suas pautas de gestão
o investimento em infraestrutura,
mobilidade urbana e criação de espaços culturais e de lazer, onde a
população encontre serviços de qualidade.
Nesse sentido, o setor privado
tem cumprido um papel importante no que concerne aos investimentos em tecnologia e recursos humanos, para tornar o Brasil
competitivo. No Ceará, e mais
precisamente no setor do comércio de bens, serviços e turismo,
respondemos pelo maior número
PPE | EM REVISTA

de geração de empregos e arrecadação de impostos. Por meio
de um trabalho obstinado, temos
buscado nos modernizar e constantemente implementar processos de gestão cada vez mais eficazes. Ações capazes de responder
à demanda dos clientes, quer sejam cearenses ou turistas que, em
um número cada vez maior, visitam a nossa terra.
É importante que tenhamos
consciência, seja na esfera públiwww.robertofarias.com.br

ca ou privada, da necessidade de
sermos mais competentes e que
possamos alcançar resultados
que beneficiem nossas organizações mas que, acima de tudo, beneficiem também o ser humano,
princípio e finalidade de qualquer empreendimento.
Luiz Gastão Bittencourt da Silva
Presidente do Sistema Fecomércio/
Sesc/ Senac/Ipdc-CE
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José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Transparência
e controle social
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informação é um bem
precioso em qualquer
relação. No setor público, difundir o conhecimento significa compartilhar e democratizar
o poder, principalmente porque o
cidadão é o beneficiário direto das
decisões tomadas pelo Governo,
sejam elas positivas ou negativas.
Munido de informação, a sociedade é capaz de exercer um controle mais eficaz de toda ação – ou
omissão – do Estado.
Para que essa interação entre a
informação e o controle social seja
cada vez mais eficaz, o acesso à
informação – de forma clara e em
linguagem acessível – é um requisito primordial ao exercício da cidadania. Sem conhecer e acompanhar as decisões governamentais,
opinando sobre como a administração pública aplica os recursos
do Estado, não há como exercer o
verdadeiro controle social.
Mas não basta disponibilizar as
informações. É preciso que a população tenha interesse e motivação
para fazer uso dessas informações.
As ferramentas de tecnologia da
informação têm contribuído para
disseminar essa demanda perante
os órgãos públicos. E os Tribunais
de Contas exercem papel fundamental no desenvolvimento e na
consolidação dos conceitos democráticos. Por meio de suas Escolas
de Contas, exercem papel impor54

tante na sensibilização das pessoas
para atuarem como fiscais. Hoje,
o cidadão está mais consciente e
quer saber o destino dado aos recursos que colocou nas mãos do
Estado, verificando se os investimentos feitos proporcionaram benefícios reais à coletividade.
Sabemos que a quantidade de
informações divulgadas ainda não é
a ideal. Mas temos que reconhecer
que um grande passo foi dado com
a Lei de Acesso à Informação. Ao
lado dos Tribunais de Contas, que
www.robertofarias.com.br

exercem um controle administrativo – cabe à sociedade exercer o controle social. Com administrações
mais flexíveis e menos burocratizadas, a transparência das ações é um
requisito primordial para se poder
controlar adequadamente o uso dos
recursos disponíveis. Assim, concretizaremos a verdadeira democracia participativa.
Conselheiro José Valdomiro
Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Ceará
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EM BREVE Mais uma unidade na AV. BEZERRA DE MENEZES (esq. Av. Humberto Monte)

www.salmito.com.br
Telefone: (85) 3278-5543 - e-mail: salmitofilho@yahoo.com.br
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QUALIDADE E DESIGN PREMIADOS

SEU NEGÓCIO É O
NOSSO NEGÓCIO
FABRICAMOS MOBILIÁRIO COMPLETO

PARA HOTÉIS, RESORTS,POUSADAS,
BARES E RESTAURANTES.
FORNECEDORES DO MOBILIÁRIO DO
RESORT PREMIADO COMO O MELHOR
DO BRASIL EM 2012/REVISTA 4 RODAS

www.osterno.com.br

SOLUÇÕES TOTAIS PARA SEU PROJETO

g.comercial@osterno.com.br

OSTERNO MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO AV. DEP. NEVES OSTERNO, 1010/MARCO/CE
CEP 62560-000 TEL: +55 (88) 3664 1300 FAX: +55 (88) 3664 1349 WWW.OSTERNO.COM.BR

Marcos Morais

(85)8774.4343 / 96264536
www.mmcoqueteis.com.br
marcoscoqueteis
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As Melhores Empresas Comerciais, Industriais
e Agropecuárias do Ceará de 2012 - 23ª Edição

/// Empresas:

Avine, BSPAR, Coelce, Construtora Colmeia , DAG, Delrio, Eletrônica Apolo, Fortaleza Tintas, Free Shopping Parque Recreio, Frutacor, Gerardo
Bastos, Ibyte, JA Comercial, Jaysa, Kokid, Maraponga Mart Moda, Mercadinhos São Luiz, Newland, Normatel, O Boticário, Osterno Móveis, Óticas
Boris, Pague Menos, Queiroz Galvão, Rabelo, RB Distribuidora, Roma Distribuidora, Sellene Comércio e Representações, Shopping Prohospital,
Sorveteria 50 Sabores.

Dr. Aurelino Barbosa entrega Diploma ao Sr. Romel Barbosa
(COLMEIA)

Dr. Freitas Cordeiro entrega Diploma a Sra. Neusa Vasconcelos
(50 SABORES)

/// Comissão Apuradora:

Reuniu-se na CDL no dia 18 de Abril às 10 horas e foi formada
pelo Sr. Francisco Barreto – Presidente da FACIC e Sr. Rogério Nogueira Aguiar – Diretor da FCDL.

/// Solenidade:

Foi realizada no La Maison Dunas, Salão Mar – Dia 17 de
Maio (5ª feira) às 20horas.
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Projetos Criados,

Consolidados e
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Colegiado de Jurados de Alto Nível: 44 Votantes
Sr. Domingos Filho – Vice-Governador do Estado;
Sr. José Pimentel – Senador;
Sr. Ubiratan Aguiar – Ministro;
Sr. Antônio Colaço – Reitor da UVA;
Sr. Roberto Cláudio – Presidente da Assembleia Legislativa;
Sr. Tin Gomes – Vice-Presidente da Assembleia Legislativa;
Sr. Ariosto Holanda – Deputado Federal;
Sr. Welington Landim – Deputado Estadual;
Sr. Salmito Filho – Vereador;
Sr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE;
Sr. Antônio Cambraia – Pres. da Cegás e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Sr. Aramicy Pinto – Pres. da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Sérgio Melo – Empresário e Presidente do IBEF;
Sr. Francisco de Assis Barreto – Presidente da FACIC;
Sr. Freitas Cordeiro – Presidente da CDL;
Sr. Honório Pinheiro – Presidente da FCDL;
Sr. Luiz Gastão – Presidente da Fecomércio;
Sr. Flávio Viriato de Saboya Neto – Presidente da FAEC;
Sr. Beto Studart – Vice-Presidente da FIEC;
Sr. Regis Medeiros – Presidente da ABIH;
Sr. Ernando Uchoa – Ex-Presidente da OAB Nacional;
Sr. Otacílio Borges – Secretário Adjunto da Seinfra;
Sr. Eliseu Barros – Empresário e Diretor da ABIH;
Sr. Marcus Lage – Advogado e Colunista;
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Sr. Nazareno Albuquerque – Jornalista e Publicitário;
Sr. Duda Brígido – Publicitário;
Srta. Vanessa Vidal – Ex-Miss Ceará;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Sr. Fco. Coelho – Ex-Pres.do Sind. das Fact. do Ce, Pi e Ma;
Sr. Rubens Studart – Empresário;
Sr. Edmo Linhares – Secretário de Finanças do Eusébio;
Sr. Luiz Marques – Diretor da Santa Casa;
Sr. Marcos de Holanda – Professor e Advogado;
Sr. Antônio Viana – Radialista e Jornalista;
Sr. Sarmento de Menezes - Publicitário;
Sr. Ênio Silveira – Diretor do Colégio Antares;
Sra. Ana Studart – Diretora da Fundação Beto Studart;
Sr. Sérgio Braga – Empresário e Ex-Secretário de Estado;
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
Sr. Paulo Roberto Pinto – Professor;
Sr. Ribamar Bezerra – Empresário;
Sr. Juarez Leitão – Poeta e Escritor;
Sr. Alan Neto – Jornalista do O Povo;
Sr. Weiber Xavier – Médico;
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*Além de 1.003
votos pela internet
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As Melhores Empresas Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Ceará de 2012

Dr. Freitas Cordeiro entrega Diploma ao
Sr. Osterno Júnior (OSTERNO MÓVEIS)

Dr. Freitas Cordeiro entrega Diploma ao
Sr. Osvaldo Studart (NEWLAND)

Dr. Freitas Cordeiro entrega Diploma ao
Sr. Rodrigo Farias (O BOTICÁRIO)

Dr. Freitas Cordeiro entrega Diploma ao Sr.
Rufino Neto (SHOPPING PROHOSPITAL)

Dr. Freitas Cordeiro entrega Diploma para
Sr. Cesar Roma (ROMA DISTRIBUIDORA)

Juarez Leitão entrega Diploma ao Sr. Sérgio de Sousa (COELCE)

Juarez Leitão entrega Diploma ao Sr. Valman Miranda (BSPAR)

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Bruno Bastos (GERARDO BASTOS)

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Fábio Albuquerque (IBYTE)

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Jatay Pedrosa (JAYSA AUTOMÓVEIS)

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Jocélio Parente (JA COMERCIAL)

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Kallyo Dantas (KOKID)

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Luiz Fernando Melo Ramalho (MERCADINHOS SÃO LUIZ)
60

Sr. Chico Barreto entrega Diploma ao Sr.
Manoel Holanda (MARAPONGA MART
MODA)
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Foram
Homenageadas
as Empresas
parceiras
dos projetos da
STDS-CE.
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As Melhores Empresas Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Ceará de 2012

Sr. Airton Carneiro (AVINE) recebe Diploma PPE do Sr. Juarez Leitão e Diploma Parceiro STDS do Sr. Luiz Linhares

Sr. Alexandre Sleiman (DAG) recebe Diploma PPE do Dr. Aurelino
Barbosa e Diploma de Parceiro STDS

Sr. Benevides e Sr. Yuri Brito (SELLENE) recebem Diploma da PPE
do Dr. Freitas Cordeiro e Diploma da STDS

Sr. Evandro Colares repres. (RABELO) recebe Diploma PPE do Dr.
Freitas Cordeiro e Diploma da STDS

Sr. Luiz Vale (FORTALEZA TINTAS) recebe Diploma PPE do Dr. Aurelino Barbosa e Diploma da STDS

Sr. Mário Queirós (PAGUE MENOS) recebe Diploma da PPE do Dr.
Freitas Cordeiro e Diploma da STDS

Sr. Valter Tomáz (ELETRÔNICA APOLO) recebe Diploma PPE do Dr.
Aurelino Barbosa e Diploma da STDS

Sr. Ribamar Bezerra (RB DISTRIBUIDORA) recebe Diploma PPE
do Dr. Freitas Cordeiro e Diploma da STDS

Sras. Joicyara e Kerlany (PARQUE RECREIO) recebem Diploma
PPE do Dr. Chico Barreto e Diploma da STDS

Srs. Angelo, Cleiton e Airton Boris (ÓTICAS BORIS) recebem Diploma PPE do Dr. Freitas Cordeiro e Diploma da STDS
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QUALIDADE COLMEIA NA PRAIA DO PORTO DAS DUNAS - FORTALEZA.

GOLF

twoB

ONDE O MAR TERMINA E A TERRA COMEÇA, SURGE
UM LUGAR ÚNICO COMO O SEU ESTILO DE VIDA.

VILLE

resor t residence
SUCESSO ABSOLUTO
DA 1ª E 2ª ETAPAS,

Golf Ville é a união do melhor de dois mundos
em um universo particular de privilégios, com
moradias, esportes, relaxamento, praia, natureza,
compras, golfe, gastronomia e muita qualidade
de vida. A poucos quilômetros de Fortaleza, este
legítimo resort residencial oferece mais de 100
itens de lazer e diversão sem limites, que não
acaba nem mesmo quando o mar começa.

Apartamentos

2 e 3 suítes, 102,57m²
e 115,55m² privativos, 2 vagas.
Coberturas

3 suítes, 176,09m² e

203,74m² privativos, 4 vagas.

Perspectiva ar tística aérea da piscina.

OBRAS ADIANTADAS.

CONFIRA O RITMO ACELERADO DAS OBRAS E VISITE O MAIS CHARMOSO LOUNGE DA CIDADE,
NO STAND DO GOLF VILLE. (85) 33617802. WWW.GOLFVILLE.COM.BR
Construção:

Incorporação e realização:

Parceiros:

Mapa de localização sem escala.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação registrado em cartório são meramente ilustrativos e não serão entregues
com o imóvel. Por se tratar de material impresso, as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. Incorporação registrada no
R-02 da Matrícula 18855 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Aquiraz-Ceará.
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Entrevista: Ministro Leônidas Cristino

Um Cearense no Ministério da
Presidente Dilma - Leônidas Cristino
PPE: Curriculum
JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO (LC) é o quinto dos seis filhos do Senhor Gerardo
Cristino de Menezes e de Dona Maria
Menezes Cristino, e tem 6 irmãos: Vicente Cristino de Menezes Neto - Médico anestesista; Iduina Felix de Menezes
Frota - Graduada em História; Raimundo Leopoldo Vitorino de Menezes
- Odontólogo; Joana Celi de Menezes
Teles - Graduada em Estudos Sociais;
Gerardo Cristino Filho - Médico neurocirurgião; e Francisco Antônio de Menezes Cristino – Advogado. É casado
com a Advogada, Maria Esther Frota
Cristino, com quem tem dois filhos:
José Leônidas de Menezes Cristino
Filho e Larissa Maria Frota Cristino.
LEÔNIDAS CRISTINO é Engenheiro Civil com especialidade em engenharia rodoviária, tendo executado grande
número de projetos e obras no Ceará e
em vários estados brasileiros. Foi Diretor de Operação da SUMOV, na gestão
do prefeito de Fortaleza, Ciro Ferreira
Gomes. Entre 1991 e 1994, durante o
governo Ciro Gomes, foi Secretário dos
Transportes, Energia, Comunicações e
Obras do Estado do Ceará. Em 1985
elegeu-se deputado federal com a segunda maior votação do Ceará. Entre
1999 e 2002, foi Secretário de Obras
da Prefeitura Municipal de Sobral,
colaborando ativamente com o grande
trabalho do Prefeito Cid Gomes. Em
1992 foi novamente eleito deputado
federal, recebendo do povo sobralense,
até então, a maior votação da história
do Município. Em outubro de 2004 elegeu-se Prefeito de Sobral com 53,41%
dos votos válidos, assumindo a administração municipal no dia primeiro
de janeiro de 2005. Em seus mandatos
de prefeito recebeu vários prêmios pelo
desempenho e resultados de sua admi64

nistração, notadamente nas áreas de
educação, saúde e ação social e urbanismo. Escolhido por cinco vezes pela
PPE como um dos melhores prefeitos
do estado do ceará, ficando por duas
vezes em primeiro lugar, sendo uma
na classificação geral e outra na área
social. No dia 05 de outubro de 2008
foi reeleito Prefeito Municipal de Sobral com 73,41% dos votos válidos. No
dia 01 de janeiro de 2011, renunciou
ao mandato de Prefeito Municipal de
Sobral, para ser empossado, na mesma data, Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Portos da Presidência da
República, cargo que ocupa até hoje.
PPE: Principais ensinamentos
recebidos dos Pais.
LC: Meus pais foram a grande referência moral e humanística que eu e
www.robertofarias.com.br

os meus irmãos tivemos. Apesar de todas as restrições, os maiores valores que
eu cultivo e procuro passar para meus
filhos eu recebi e tenho como espelho os
de meus pais. Exemplos de trabalho,
de dignidade, de amor e dedicação à
família, Lealdade, responsabilidade e
respeito às pessoas.
PPE: Principais Realizações
como Deputado Federal?
LC: como deputado federal, em
meus dois mandatos, além da elaboração e apresentação de projetos de relevante interesse público, em especial
para o Estado do Ceará, integrei várias
Comissões Técnicas da Câmara dos
Deputados, tais como a de Viação e
Transportes; Desenvolvimento Urbano
e Interior; Agricultura e Política Rural;
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
PPE | EM REVISTA

Informática; Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; Desenvolvimento Urbano e Interior; Relações
Exteriores e Defesa Nacional; Minas e
Energia, Comissão Mista do Congresso
Nacional de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e Comissão Especial da Reforma da Previdência.
PPE: Principais Realizações
como Secretário do Estado?
LC: Como Secretário dos Transportes, Energia, Comunicações e Obras
do Estado, na gestão do governador
Ciro Gomes, eu posso destacar, dentre
outras, a construção e reconstrução de
2.000 km de estradas; 1.500 km de
energia urbana e 2.600 km de energia
rural; implantação de 163 km de linhas
de transmissão e aumento substancial
da potência instalada em subestações;
construção do Canal do Trabalhador;
construção da Av. Sebastião de Abreu
e da primeira etapa do alargamento da
Av. Washington Soares, em Fortaleza;
duplicação da Avenida que liga Juazeiro do Norte a Barbalha; recuperação
do teleférico de Ubajara; dragagem do
Porto de Camocim; construção do Arquivo Público em Fortaleza; elaboração
do projeto e lançamento da Pedra Fundamental do Fórum Clóvis Beviláqua;
construção de vários terminais rodoviários no Interior do Ceará; desenvolvimento de projetos do Trem Metropolitano de Fortaleza (Metrofor) e da
ampliação do Aeroporto Internacional
Pinto Martins e a criação e instalação
da Companhia de Gás do Ceará (Cegás);
PPE: Principais Realizações
como Prefeito de Sobral.
LC: Eu posso citar muitas ações,
programas e obras implantadas nos
seis anos em que estive como Prefeitura de Sobral, como por exemplo: implantação do Centro de Especialidades
Médicas, do Centro de Infectologia; da
Farmácia Popular e do SAMU; Ampliação do Centro de Especialidades
Odontológicas; construção do Centro de Reabilitação Física e de nove
Centros de Saúde da Família na sede
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e nos distritos; construção do prédio
Central da Faculdade de Medicina e
Implantação do Campus da UFC em
Sobral com oito cursos de graduação
(Medicina, Odontologia, Psicologia,
Economia, Financias, Música, Engenharia da Computação e Engenharia
Elétrica), em parceria com a Universidade Federal do Ceará; implantação
do Restaurante Popular; implantação
da Escola de Formação Permanente
do Magistério; construção sete escolas,
sendo duas de referência na sede do
município, que somadas à ampliação
de outras 21, totalizam 94 novas salas

de aula; implantação do Centro de Referência Especial da Assistência Social
(CREAS) e de três Centros de Referência em Assistência Social (CRAS);
construção de duas mil casas e transformação de 1.100 casas de taipa em alvenaria; implantação de 129 mil metros
de redes de adutoras, 60 mil metros de
rede coletora de esgoto, 36 mil metros
de galerias de águas pluviais e 73 mil
metros de rede de distribuição de energia elétrica; implantação de 1.055.000
metros quadrados de pavimentação
asfáltica e 653.000 metros quadrados
de pavimentação com pedra tosca (calçamento); construção de 72 passagens
molhadas; recuperação de 2.200 quilômetros de estradas vicinais; construção
de 5.600 metros de calçadas; construção da Av. Senador Fernandes Távora
(entrada de Sobral) e de 37 outros logradouros e praças. Lembrando, ainda,
que ao sair da prefeitura para assumir
a Secretaria de Portos, sem que houvesse me planejado para isso, deixei vários
empreendimentos em fase de conclusão,
tais como as obras de urbanização da
Margem Direita do Rio Acaraú e da
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Segunda Etapa do Parque Municipal
Mucambinho; a construção da Vila
Olímpica, da Adutora do Jaibaras, da
Av. Cesar Cals, do CRAS Padre João
Batista Frota e do Centro de Atenção
Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPSad) Hélio Soares, além do saneamento dos bairros do Centro, Sinhá Sabóia
e Dom Expedito. E assim eu poderia
continuar listando uma série de outros
números importantes para o desenvolvimento do município e a melhoria das
condições e da qualidade de vida das
pessoas. Mas se eu tivesse que resumir
tudo, eu destacaria duas conquistas extraordinárias, frutos de um trabalho coletivo, que traduzem o compromisso da
minha administração com as pessoas e
o município: (1) a elevação de Sobral
à condição de referência nacional em
educação pública, tendo ganhado todos
os prêmios lançados no período, e (2) a
redução em 52% da taxa mortalidade
infantil no município.
PPE: O que aprendeu com os
irmãos Ferreira Gomes?
LC: Toda a minha vida pública
foi construída com eles, a começar de
quando o Ciro foi prefeito de Fortaleza,
ocasião em que eu ingressei no serviço
público e tive a alegria de servir a nossa
Capital como Diretor de Operação da
então Superintendência Municipal de
Obras e Viação (Sumov). De lá até hoje
tenho aprendido muito, todos os dias,
com todos eles. É um privilégio e uma
sorte conviver e trabalhar com pessoas
da estatura dos irmãos Ciro, Cid, Ivo e
Lúcio Gomes. Entre todos esses ensinamentos, respondendo mais diretamente
à sua pergunta, eu posso acentuar o
elevado espírito público e o inabalável
compromisso traduzidos na determinação e no zelo com que eles se dedicam a
cada atividade em prol da coletividade.
PPE: Principais Realizações
como Ministro, nestes 2 anos?
LC: Nós temos conseguido um
grande avanço no que se refere à expansão, modernização e melhoria da
eficiência do setor portuário nacional.
Os portos brasileiros são responsáveis
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por 95% do fluxo do comércio exterior e
o trabalho que o governo da presidenta
Dilma vem imprimindo, sequenciando
o que foi iniciado pelo presidente Lula,
é fundamental para o crescimento e o
desenvolvimento do nosso País. São
obras de dragagem de aprofundamento,
de ampliação e de infraestrutura portuária, complementadas por um vasto
programa de inteligência logística, que
têm contribuído para a evolução, capacitação e elevação dos nossos portos
aos patamares dos maiores portos mundiais. Outro conjunto de obras importantes é a construção de seis terminais
marítimos de passageiros, em seis capitais, inclusive em Fortaleza, no Porto
do Mucuripe. Esses empreendimentos,
voltados inicialmente para o atendimento da demanda da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016, concorrerão para a consolidação do desenvolvimento da indústria de turismo de
cruzeiros no Brasil. Outro trabalho de
importância vital, foi a elaboração do
Plano Nacional de Logística Portuária
(PNLP), instrumento de planejamento
estratégico para a definição de política
públicas para o setor portuário nacional para os próximos 17 anos.
PPE: Piores Momentos como
Prefeito de Sobral? Que lições tirou?
LC: Os piores momentos, os mais
angustiantes, foram a epidemia de
dengue em 2007, quando foram registramos 2.190 casos. Felizmente, graças
à mobilização e participação da população, orientada por um conjunto de
ações coordenado pela Prefeitura Municipal, sem trégua, conseguimos superar e “zerar” esses índices já a partir de
2008, construindo um modelo de trabalho que hoje é referência no combate ao
mosquito Aedes aegypti e prevenção da
doença. Outras situações também muito difíceis foram as grandes enchentes de
2009, quando os rios transbordaram,
principalmente o Rio Acaraú, e muitas pessoas foram desabrigadas. Outros
instantes de grande aflição, principalmente em 2008, aconteceram quando
algumas regiões do município foram
fortemente atingidas por tremores de
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terra. As pessoas viviam assustadas,
saiam das suas casas com um enorme
sentimento de impotência e dormiam
nas ruas. Em todas essas oportunidades estivemos permanentemente presentes, solidários, e, mesmo sofrendo
com a população, procuramos sempre
transmitir a tranqüilidade necessária,
dando todo o apoio que era preciso,
com atitudes e ações decisivas, para que
as pessoas mantivessem a autoestima e
a confiança no Poder Público.

PPE: E os melhores?
LC: Graças a Deus eu tive muitos
momentos de alegria e contentamento
enquanto prefeito de Sobral, tanto no
que se diz respeito à minha realização
como homem público, quanto à minha
satisfação no campo pessoal, por poder
estar, com meu trabalho, liderando
uma equipe e ajudando a promover o
desenvolvimento da minha terra e o
bem-estar dos meus conterrâneos. Eu
poderia mencionar vários exemplos,
mas prefiro abreviá-los e citar alguns
prêmios recebidos que, pelo seu conceituado grau de credibilidade, traduzem
uma grande conquista e um legítimo
reconhecimento de nossa administração, evidenciando cada vez mais o
município de Sobral em todo o País.
Assim, eu destaco (i) os dois Prêmios
ODM/Brasil (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), ONU/Presidência
da República, um ganho pela redução da Taxa de Mortalidade Infantil
e outro pela estratégia para elevação
da proficiência da Língua Portuguesa e Matemática nas séries iniciais do
Ensino Fundamental; (ii) o Prêmio
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Internacional CEPAL/ONU e Prêmio Bibi Vogel, Ministério da Saúde,
pelo programa para redução da Mortalidade Materna e Infantil, Trevo de
Quatro Folhas; (iii) o Prêmio Inovação
em Gestão Educacional, MEC/INEP,
em reconhecimento à experiência educacional implantada em Sobral; (iv) o
Prêmio Gestão Nota 10, Instituto Ayrton Senna, como reconhecimento pelos
resultados nos programas de combate
à distorção entre idade e série. E, claro,
outro reconhecimento de muita alegria,
dessa vez proporcionado pelo povo de
Sobral, foi a minha reeleição para prefeito, em 2008, com 73,41% dos votos
válidos.
PPE: O que ainda gostaria de
fazer nos próximos 2 anos no Ministério?
LC: Entre 2001 a 2011, a movimentação de cargas nos portos brasileiros saltou de um patamar de 506
milhões de toneladas para 886 milhões de toneladas, o que equivale a
uma taxa média anual de crescimento de aproximadamente 6%. Para os
próximos 20 anos estima-se a manutenção do crescimento da movimentação de cargas a uma taxa média anual em torno de 5,7%, projetando para
2030 uma movimentação superior a
2,25 bilhões de toneladas de mercadorias. Para atender essa demanda,
é indispensável um novo impulso nas
ações e aprimoramentos da política
setorial de portos do País. Para tanto, no dia 06 de dezembro de 2012 a
Presidenta Dilma lançou o Programa
de Investimentos em Logística Portuária, anunciando um novo marco
regulatório. Eu pretendo me dedicar à implantação plena dessa nova
política pública traçada para o setor
portuário, visando aumentar a produtividade e melhorar a eficiência da
gestão portuária; mobilizar a iniciativa privada para ampliar os investimentos necessários à expansão da
capacidade e modernização tecnológica do setor; viabilizar a redução do
“Custo Brasil”, e preparar cada vez
mais o sistema portuário nacional
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para cumprir seu importante papel
como instrumento essencial para a
realização, de forma sustentada, dos
objetivos de desenvolvimento e crescimento da economia brasileira.

Casa Minha Vida foram ampliadas e
aperfeiçoadas. Com isso, o número de
miseráveis foi drasticamente reduzido
e foram contratadas 1,13 milhão de
moradias, possibilitando, inclusive, a
ampliação da meta de construção de 2
milhões para 2,4 milhões de casas até
2014. Na infraestrutura, visando a
eliminação dos gargalos que limitam o
crescimento econômico, especialmente
no transporte ferroviário e rodoviário,
nos portos e aeroportos, além do grande
volume de investimentos que vem sendo
realizado no Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), foram recentemente anunciados os Programas de Investimentos com concessões à iniciativa
privada nesses setores. No emprego,
apesar de todas as dificuldades internas
e da crise econômica internacional, o
percentual de desempregados foi reduzido ainda mais, chegando a apenas
5,3% nas seis principais regiões metropolitanas e atingindo o pleno emprego
em algumas das principais cidades.
Isso, para citar apenas alguns exemplos. Para a população, esse desempenho tem sido reconhecido a cada nova
pesquisa de opinião, em que o governo
da presidenta Dilma alcança recordes
de aprovação.

PPE: Que acha do atual momento da Economia Mundial?
LC: A economia mundial deverá
crescer 2.4% em 2013, segundo previsão da ONU. Para a economia americana e a zona do Euro as previsões
rondam as taxas de 1,7% e 0,6%, respectivamente. Mantendo-se esse ritmo
ainda será necessário pelo menos mais
meia década para que a Europa e os
Estados Unidos consigam recuperar os
empregos perdidos por causa da recessão de 2008-09. Essa perspectiva pouco animadora, se somada à estagnação
da economia japonesa, com previsão
de crescimento de apenas 0,6% para
2013, aponta para graves repercussões nos países em desenvolvimento,
uma vez que a suas exportações diminuem, enquanto cresce a volatilidade
dos fluxos de capital e dos preços dos
produtos. Ora, mas se o arrefecimento
da economia global deve-se principalmente ao fraco desempenho das grandes economias desenvolvidas, o motor
do crescimento da economia mundial
estará a cargo dos países emergentes,
China (7,9%), Índia (6,1%), África
(4,8%) e Brasil (4,0%). Percebe-se,
então, a existência de uma dicotomia
preocupante. Por esse ângulo, podemos afirmar que as economias mundiais encontram-se em estado de grande vulnerabilidade e dependentes da
não concretização das previsões mais
pessimistas de deterioração da crise
na zona Euro, agravamento da crise
do abismo fiscal nos Estados Unidos e
uma forte desaceleração da economia
na China, resultados que poderiam levar a uma nova recessão global.

PPE: Planos para após a conclusão do seu mandato no Ministério?
LC: Como homem público, que
vive a vida política e partidária, no
momento adequado discutirei com o
meu partido as possibilidades e oportunidades de dar continuidade a minha
atividade política. Por outro lado, sou
Engenheiro Civil por formação e esta
será sempre uma opção real de trabalho. Tudo tem seu tempo. Agora é tempo de manter-me dedicado e atender da
melhor forma a missão que me foi confiada pela presidenta Dilma.

PPE: Como vê a Administração da Presidente Dilma?
LC: Nos dois últimos anos o País
obteve conquistas e avanços nas mais
diversas áreas. As políticas sociais,
como o Bolsa Família e o Minha

PPE: É Candidato á sua sucessão do Governador Cid?
LC: O governador Cid Gomes está
apenas começando a segunda metade
do seu mandato renovado. Nos últimos seis anos de uma administração
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exemplar, ele vem transformando o
estado do Ceará, inaugurando um
novo conceito de administração pública, priorizando as pessoas, especialmente aqueles grupos que mais
precisam do Estado, aperfeiçoando a
prestação dos serviços públicos, melhorando e ampliando a infraestrutura e mudando o perfil socioeconômico
do Ceará. O nosso governador é um
empreendedor nato. Um planejador
aplicado, extremamente focado, determinado e conhecedor da nossa realidade. O Ceará ainda conhecerá e
comemorará muitas realizações nos
próximos dois anos, voltadas para a
viabilização do seu desenvolvimento
sustentado. Como cearense, seu amigo e aliado, eu quero continuar colaborando com seu governo. Este assunto é extemporâneo. Tentar antecipar
o calendário eleitoral é um desserviço.
No momento oportuno o govenador
Cid Gomes legitimamente liderará o
processo de sua sucessão.
PPE: Saudação ao Povo Cearense.
LC: Eu devo muito ao povo cearense, de quem recebi a confiança,
por duas vezes, para representa-lo no
Congresso Nacional como deputado
federal. Ainda como servidor público,
tive o prazer de trabalhar como diretor de Operação da Superintendência
Municipal de Obras e Viação de Fortaleza (Sumov) e secretário de Estado
de Infraestrutura, além da imensa alegria de ter sido prefeito de Sobral em
dois mandatos consecutivos. Há dois
anos, atendendo convite da presidenta
Dilma Rousseff, estou com a responsabilidade, investida de imensa honra,
de servir ao Brasil como Ministro de
Estado da Secretaria de Portos. Nessa condição, consciente de todas as
dificuldades que nos cercam, quero
renovar minha total confiança no futuro do nosso Estado e do nosso País
e, reiterando meus agradecimentos
por tudo que já me proporcionaram
na vida pública, desejar a todos um
feliz 2013, com muita prosperidade e
realizações.
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Pra quem quiser ver:
Óticas Boris,

sseguidas a escolha
dos cearenses.

Ser uma marca tão querida dos cearenses não tem nenhum
segredo. Afinal, quem é daqui sabe que a Boris é a opção
perfeita quando se pensa em fazer óculos de grau. A Óticas
Boris já faz parte da cultura do Ceará. Quer ver? Talvez poucos
lembrem quem é o Cacá, mas uma coisa nenhum cearense
esquece: ele “Tá na Boris!”.
Desde 1973 que todos enxergam na Boris um atendimento sem
igual, o preço certinho e o lugar onde encontram os melhores
produtos. E olha que nem precisa procurar muito, tem sempre
uma Óticas Boris por perto quando se precisa.
Quando a Pesquisa Anuário-Datafolha pergunta qual a ótica
preferida dos cearenses, não tem outra, dá Óticas Boris como a
melhor ótica. E há 9 anos consecutivos. Ótimo para quem precisa de
óculos e melhor ainda para quem tem olhos para uma das marcas
licenciadas de maior sucesso do Ceará. Quer ver?

www.oticasboris.com.br
oticasboris@oticasboris.com.br
Boris Trading: (85) 3246.7519 / 3032.7520
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Gerardo Bastos.

Muito mais que uma oficina,
um centro automotivo
completo e de confiança
para todo tipo de veículo.
Conheça nossos serviços:

slogan

0800 979 8322

www.gerardobastos.com.br

VEÍCULOS LEVES
• Balanceamento
• Alinhamento de direção computadorizado
• Mecânica em geral
• Direção hidráulica
• Troca de óleo
• Arrefecimento
• Descarbonização
• Injeção eletrônica
• Freios
• Regulagem de faróis
• Serviços elétricos e bateria
• Manutenção preventiva e corretiva
• Reparo de ar-condicionado
• Embreagem
• Pneus
• Pneus
• Embuchamento
• Desempeno de eixo
• Direção hidráulica
• Balanceamento de adiantamento em geral
• Regulagem de faróis
• Arrefecimento
• Suspensão
• Serviços de freio
• Serviço de mola em geral

MOTOS*
• Montagem e balanceamento de pneus
• Venda de pneus e acessórios
* Serviço disponível somente na loja Maracanaú.

**

***

**Os cartões Good Card são válidos somente para pessoas jurídicas e para veículos
cadastrados no sistema. ***Os cartões BNDES são válidos somente para pessoas jurídicas.

VELOCIDADE E ÁLCOOL: COMBINAÇÃO FATAL.

TRUCK

Centro | Rua Princesa Isabel, 900 - (85) 4006.8322
Guararapes | Av. Rogaciano Leite, 400 - (85) 4006.4900
Joaquim Távora | Av. Antônio Sales, 1428 - (85) 4006.0006 Maracanaú | Av. Quarto Anel Viário, 4901 - (85) 3444.8000
Aldeota | Av. Barão de Studart, 3100 - (85) 4006.3737
São Paulo | Av. Presidente Wilson, 1668 - (11) 2065.1690

PPE | EM REVISTA

0056_GB_ANREV_20,5x28cm_HJ.indd 1

www.robertofarias.com.br

69

25/01/13 14:57

Dr. Alberto Lima de Souza

Discurso proferido por ocasião da entrega do Troféu

“Sereia de Ouro”

Minhas Senhoras e meus Senhores,

A

importância de um troféu
ou de uma honraria decorre da credibilidade da
instituição que os confere e do valor
dos que o recebem.
A honra de ser o intérprete dos valorosos agraciados com o importante
troféu “Sereia de Ouro” é um desses
privilégios dos quais se pode dizer:
“É melhor merecê-los sem os ter
Que possuí-los sem os merecer,”
(Camões, Os Lusíadas, Canto IX, 93)
Confesso, porém, que aceitei este
desafio antes de tudo pela consagrada
respeitabilidade da instituição outorgante, que é um verdadeiro patrimônio da brava gente do Ceará, terra à
qual igualmente tributo filial preito de
gratidão e, ainda, pelo generoso gesto
dos que agora comigo o recebem, de
me confiarem a honra que me cabe de
por eles falar.
Este é um dia glorioso para toda
a sociedade cearense. É que, hoje,
neste histórico Theatro José de Alencar, reunidos estamos para mais uma
outorga do Troféu “Sereia de Ouro”,
cuja importância já se traduz no fato
de estarmos em sua 42ª Edição. Este
prêmio, idealizado pelo Chanceler
Edson Queiroz vem sendo conferido
desde o ano de 1971, homenageando,
a cada ano, quatro personalidades de
destaque nos mais diversos campos
de suas atividades, sejam elas sociais,
políticas, artístico-culturais, profissionais ou empresariais. É que “ninguém
acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim em uma
luminária, onde brilha para todos que
estão na casa”. (Mateus, 5, 5.) Pois
bem, este é o significado maior desse
troféu: ser a luminária, fazer difundir,
por entre as trevas da indiferença, a
luz do amor que dá sentido maior à
vida e às ações humanas. Foi certa70

mente com este espírito, semente da
simplicidade e grandeza plantada no
solo fértil do Grupo Edson Queiroz,
que foi instituído o Troféu “Sereia de
Ouro”,
Vislumbremos a figura dinâmica, respeitável e humana de seu idealizador. Contemplemos o homem
que se antecipou ao seu tempo pelo
empreendedorismo com base no valor da diversidade. Foi assim que
construiu um grupo sólido com atuação em áreas tão diversificadas que
vão da Distribuição do GLP, Tintas
e eletrodomésticos, à agroindústria;
da comunicação, à educação, destacando-se cada empreendimento pela
comprovada liderança em seu respectivo segmento. Comprometido com
progresso do Ceará e do nosso País,
foi sempre o homem de fé, que, na
sua vida e no seu trabalho, a soube colocar em prática. Fiel aos princípios
da Justiça, soube verdadeiramente
constituir uma família coesa e vencedora ao lado de sua devotada esposa,
Dona Yolanda Queiroz. É ela, hoje,
a grande continuadora desse espírito
que imprime à sua Organização o
princípio de responsabilidade social
que consiste “em levar o desenvolvimento às comunidades onde atua”.
Inspirados em seu fundador, comunga-se da compreensão de que levar
desenvolvimento significa também
apontar rumos, caminhos, exemplos
edificantes, que fazem as pessoas se
aperfeiçoarem e se desenvolverem.
Hoje, compreende-se bem, e quase se
constitui um truísmo dizer-se: são as
pessoas desenvolvidas que fazem as
sociedades desenvolvidas.
Fiel a esse legado, o Sistema Verdes Mares reedita, no mesmo espírito,
a homenagem que engrandece todo o
povo cearense e, em especial, aqueles
que compartilham da visão de que reconhecer e destacar os valores huma-
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nos da terra significa contribuir para
a autoestima do seu povo e significa,
sobretudo, apontar caminhos, modelos.
A sociedade nunca esteve tão necessitada, quanto hoje, de referências
de pessoas que venceram pelo seu
próprio esforço, pessoas de bem que,
pelo seu trabalho, engrandecem a sua
terra e, pela honestidade de seus pensamentos, de suas palavras e de suas
ações transformadoras, enobrecem a
sua gente. Por serem assim é que se
tornaram dignos de serem reconhecidos como verdadeiros filhos deste
grande Estado, desta grande Pátria.
Eis o reconhecimento de que a grandeza da terra se faz da grandeza dos
homens e mulheres que a amam e
que, em razão desse amor, não subvertem os seus valores, não buscam
primeiro as suas vantagens pessoais,
mas antes, pela sua abnegação, a edificam. Essas são as pessoas confiáveis
de que necessitam as nossas instituições, pois é da confiabilidade das
pessoas que se faz a credibilidade das
organizações nas quais se inserem.
São todos esses homens e mulheres
que mereceram receber, nesses mais
de quarenta anos, o mesmo galardão
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com que somos agraciados nesta noite, que dignificam, ainda mais, a honra de receber este troféu.
Por tudo isso, concebemos ser
a outorga deste prêmio uma consequência da permanente atitude de
generosidade e justiça que permeia
essa grande organização. É que a
justiça tem que ser algo vivo, pois a
justiça não são apenas as leis nem os
códigos, a justiça é a realização do
equilíbrio e harmonia das pessoas e
das instituições dentro da sociedade.
Compreende-se, assim, a afirmativa
do filósofo contemporâneo André
Comte Sponville em seu “Pequeno
tratado das grandes virtudes”: A justiça é daquelas coisas que não existem,
por isso é que é preciso que se faça
para que ela exista.
A honraria que, ora, nos é conferida é caudatária do nosso mais forte
sentimento de gratidão por representar o reconhecimento solene do valor
de todos quantos, como nós, fizeram
por merecê-la, pela dedicação ao trabalho, na busca incessante de sempre
fazer mais e melhor para o bem de todos os que de nós se acercam em nossas vidas e atividades profissionais.
Eis, portanto, um gesto largo e
generoso, justo e consonante com os
princípios de responsabilidade social
do Sistema Verdes Mares e de todo
o Grupo Edson Queiroz, organização que dignifica o Estado, a Região,
o País e ao qual externamos o nosso
profundo agradecimento.
Desta forma, preclaríssimas autoridades, minhas senhoras e meus senhores, estamos nós aqui hoje:
- O grande homem público Ciro
Ferreira Gomes, que o Ceará admira (lembremos a epopeia da água, o
Canal do Trabalhador) e cuja atuação
destacada como deputado, governador e ministro de estado, o Brasil conhece e reconhece;
- O Dr. Roberto Monteiro Gurgel
Santos, Procurador Geral da República, homem cujo compromisso maior
com a justiça e a causa ambiental dignifica o cidadão brasileiro;
- O empresário Euvaldo Bringel
Olinda, com brilhante atuação na
agroindústria e fruticultura, divul-
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gando e levando o fruto do trabalho
do homem e da terra cearense alémfronteiras do Estado e do País.
- Quanto a mim, que venho exercendo, aqui, a medicina há mais de
quarenta anos, tenho a alegria de ter
promovido vidas e contribuído para a
melhoria do perfil da criança cearense e para a formação de novos médicos, em especial de pediatras de que o
Ceará e o Brasil tanto necessita.
Estamos aqui, face às senhoras e
aos senhores que representam a sociedade cearense, para também dizer
da nossa gratidão pela honrosa presença que, para nós, atesta a máxima
de que combatemos o bom combate
e conservamos a fé. E assim sendo,
podemos sentir a alegria interior e o
regozijo de poder cantar com o salmista: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam: “Não
para nós, senhor, não para nós, mas
para gloria do teu nome”, porque de
Ti recebemos os dons que, compartilhados, nos fazem ser o que somos e
nos fizeram chegar aonde chegamos.
Acredito, que com essas palavra
tenha podido traduzir o sentido e a
razão de estarmos todos juntos aqui.
É que nesta grande festa se vem premiar, uma vez mais, o esforço de todo
o Povo cearense, não só os quatro
personagens colocados em evidência
nesta noite, mas todos nós. Premia o
trabalhador anônimo, cujos pesados
passos madrugadas adentro caminham para a construção do progresso do nosso Estado. Premia a labuta
cotidiana do trabalhador que deixa o
seu lar para que a esperança retorne
nas tardes mornas para o descanso
com os seus. Mas também valoriza
aqueles cujo amor transparece em um
trabalho profícuo e alentador, seja
ele humanístico, na arte de bem governar, no esforço de manter a justiça
plena, de suprir os meios para que os
cidadãos desenvolvam-se e exerçam a
sua força de trabalho.
Estamos aqui porque também
conseguimos ofertar a esta comunidade cearense a nossa parcela de um
trabalho feito com fé, com vontade de
servir, com vontade de conduzir, com
vontade de contribuir para uma socie-
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dade justa e igualitária com acessibilidade dos cidadãos aos bens e serviços,
com vontade fazer o progresso desse
nosso povo que tanto ainda sofre. Seja
este trabalho uma luz que brilhe e ilumine toda a sociedade cearense.
Esta grande festa tem vida e memória e, como foi dito, nasceu de um
lampejo da alma do grande homem,
o Chanceler Edson Queiroz, timoneiro que modificou os rumos do
nosso Estado, inspirando-nos a fé e a
esperança para que pudéssemos andar sozinhos para uma vida digna e
feliz. Nesta noite, ele está, de certo,
conosco. Encantado, vislumbra toda
esta alegria, vê a beleza do espírito
proativo e alentador de sua grande esposa, Dona Yolanda Vidal Queiroz,
uma mulher forte que sabe dirigir,
com brandura e empenho fantástico,
este imenso Grupo Edson Queiroz.
A ela, em especial, quero dizer, estendendo aos seus filhos, netos e bisnetos, que hoje é um tempo para se
renascer na lembrança de tudo que já
passou; é tempo de colher o que foi
plantado com tanta paixão e amor;
tempo para sarar algumas feridas do
passado; tempo para continuar construindo o futuro, tempo para sorrir
pelos vislumbres de tantas alegrias,
como esta, pelas novas gerações que
nascem nesta dança da vida. E tudo
isso, para chegarmos a grande união
no amor que promove a paz na família e na grande coletividade.
Por fim, na compreensão de que
o amor é a inteligência luminosa
que transforma tudo e tudo ilumina,
permito-me concluir minhas palavras
com essa gota de mensagem cristã:
Caríssimos, amemo-nos uns aos
outros, porque o amor vem de Deus, e
todo aquele que ama nasceu de Deus
e conhece a Deus. Quem não ama
não chegou a conhecer a Deus, pois
Deus é amor. (1Jo, 4, 7-8).
Que todos amem, sejam todos
amados e felizes!
Muito obrigado.
Fortaleza, em 28 de setembro de
2012.
Dr. Alberto Lima de Souza
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Prefeitura Municipal de Tururu

Tururu
Prefeitura Municipal

Nonato Marim

entra para história do Município de Tururu, por ser o 1º Prefeito
em 25 anos a trazer indústrias para esse Município

D

uas Indústrias de
Calçados, N.K Calçados Nordeste Ltda e
J.W Calçados Ltda, em pleno
funcionamento gerando aproximadamente 400 empregos
com carteira assinada e outras
empresas prestes a virem se
instalar neste município, um
projeto de educação includente com índices oficiais de apuração de resultados invejáveis
e um ambicioso projeto de infraestrutura que contempla a
sede do município, os distritos
e as localidades da zona rural
deixam o povo de Tururu e seu
Prefeito Nonato Marim numa
felicidade total.

Tururu hoje, é uma realidade de emprego
e renda para todos os tururuenses.
72
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Os Melhores Prefeitos do Ceará de 2012
25ª Edição – Bodas de Prata

/// Prefeituras:

Alto Santo, Brejo Santo, Capistrano, Caucaia, Crato, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Icó, Iguatu, Itarema, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Ocara, Pacatuba, Palhano, Parambu, Pedra Branca, Pentecoste, Quixeramobim, São Benedito, São Gonçalo,
Sobral, Tamboril, Tauá, Tururu e Várzea Alegre. Menção Honrosa - Redenção.

Adelmo Aquino (ALTO SANTO) recebe diploma da Sra. Norma Aquino (ESPOSA)

Agenor Neto (IGUATU) recebe diploma da
Sra. Hercilia Araújo (ESPOSA)

Antônio Gois (PEDRA BRANCA) recebe
diploma do Sr. Lucas Mendes (FILHO)

/// Comissão Apuradora:

Reuniu-se na Assembleia Legislativa no dia 06 de Junho às 10horas
e foi formada pelo Sr. Leonardo Farias – Diretor da PPE, Dr. Luiz
Dias – Secretário do TCE, Jornalista Antônio Viana - Grupo Cidade, Dr. Irapuan Aguiar (representando o Ministro Ubiratan Aguiar),
Sr. Lindolfo Cordeiro (representando a Assembleia Legislativa) e Dr.
Luiz Sérgio Vieira.

/// Solenidade:

Foi realizada no La Maison Coliseu (Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555),
dia 02 de Julho (2ª feira) às 20 horas.
74
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Projetos Criados,

Consolidados e
Copiados.

eza
Fortal dos nós
de to ela
a
s
a
c
é a e bem d
Cuid

Colegiado de Jurados de Alto Nível: 32 Votantes
Dr. Leônidas Cristino – Ministro dos Portos do Brasil;
Dr. Raul Araújo – Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
Dr. Domingos Filho – Vice Governador do Estado de Ceará;
Deputado Roberto Cláudio – Pres. da Assembleia Legislativa do Ceará;
Dr. Luis Odorico Monteiro – Diretor do Ministério da Saúde;
Sr. José Pimentel – Senador /Ex-Ministro da Previdência;
Sr. Inácio Arruda – Senador;
Sr. Ubiratan Aguiar – Ministro TCU;
Dr. Haroldo Rodrigues – Desembargador e Ex-Presidente TRE;
Dr. Valdomiro Távora – Presidente do TCE;
Dr. Luiz Sérgio Vieira – tara – Ex-Governador do Estado;
Dr. Lúcio Alcântara – Ex-Governador do Estado;
Dr. Tasso Jereissati / Dr. Marcos Cals;
Dr. Antônio Colaço – Reitor da UVA;
Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste;
Dr. Alci Porto – Diretor do SEBRAE-CE;

Sr. Odilon Soares – Superintendente da CEF;
Sr. Edilmar Norões – Presidente ACERT e Diretor SVM;
Sr. Miguel Dias / Dr. Cid Carvalho – TV Cidade;
Sr. Augusto César Benevides – Diretor da TV Ceará;
Sr. Antônio Viana – Jornalista Radialista Municipalista;
Sr. Paulo Oliveira – Comunicador da TV Diário e Verdes Mares;
Sr. Darlan Leite – Presidente da Amtur / ABIH;
Sr. Osvaldo Magalhães – Dep. Comercial Interior Diário do Nordeste;
Sra. Valéria Feitosa – Editora Interior do Diário do Nordeste;
Sr. Lúcio Brasileiro – O Povo / TV Jangadeiro;
Sr. Alan Neto – O Povo (Rádio, Jornal, Televisão);
Sr. Roberto Moreira – Diretor da TV Diário;
Sr. Carlos Silva – Radialista (Globo Fortaleza);
Sra. Sônia Pinheiro – O Povo;
Sr. Wolker Gomes – Rádio Cidade AM;
Sr. André Luiz – Sistema AVOL;

* Além de 8.435 votos válidos pela Internet e dos Índices de Saúde,
Educação, IDH, Qualidade do Meio Ambiente, Selo Verde e Prefeitos
Empreendedores fornecidos por entidades oficiais.
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Os Melhores Prefeitos do Ceará de 2012

Antônio Viana (Repres. BREJO SANTO) rec.
diploma do Radialista José Airton Rebouças

Cláudio Saraiva (CAPISTRANO) recebe
diploma da Deputada Rachel Marques

Cláudio Saraiva (Repres. REDENÇÃO) recebe diploma do Reitor Antônio Colaço

Edmilson Júnior (QUIXERAMOBIM) recebe
diploma da Sra. Fca. Vasconcelos (MÃE) e da Filha

Edmo Linhares (Repres. EUSÉBIO) recebe
diploma do Dr. Luiz Sérgio Vieira

Glauber Castro (MORADA NOVA) recebe
diploma do Vice-Governador Domingos Filho

Jeová Mota (TAMBORIL) recebe diploma
do Sr. Felipe Mota (FILHO)

João Dilmar (LIMOEIRO DO NORTE) recebe diploma do Dep. Mailson Cruz e da Sra.
Odete Costa Lima Silva (FILHA)

João Bosco Tabosa (PENTECOSTE) recebe
diploma da Sra. Julieta Tabosa (MÃE)

José Helder (VÁRZEA ALEGRE) recebe diploma do Sr. Solário Macedo (Bom Bibi)

Júnior Brandão (SÃO BENEDITO) recebe
diploma de sua filha Lara Brandão

Keylly Noronha (PARAMBU) recebe diploma do Sr. Júnior Noronha

Leonildo Farias (OCARA) recebe diploma
do Dedé Teixeira

Luizianne Lins (FORTALEZA) recebe diploma da Dra. Patrícia Aguiar

Manoel Santana (JUAZEIRO DO NORTE)
recebe diploma da Sra. Erivanda Medeiros
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Os Melhores Prefeitos do Ceará de 2012

Marcos Nunes (ICÓ) recebe diploma do Deputado Neto Nunes

Marcos Robério Monteiro (ITAREMA) rec.
diploma da Sra. Ana Flávia Monteiro (ESPOSA)

Nezinho (HORIZONTE) recebe diploma da
Sra. Jô Farias (ESPOSA)

Nilson Freitas (PALHANO) recebe diploma
do Sr. Walney de Castro

Nonato Marim (TURURU) recebe diploma
de suas filha Daniele, Camila e Renata Bonfim

Odilon Aguiar (TAUÁ) recebe diploma do Dep. Domingos Neto e da Sra.
Rossana Catunda

Samuel Araripe (CRATO) recebe troféu (o mais votado) e diploma do
Sr. Duda Alencar

Vice-Prefeito Afonso Neto (MARANGUAPE) recebe diploma do Deputado Lula Morais e do Sec. Arruda Bastos

Roberto Pessoa (MARACANAÚ) recebe
diploma PPE da Deputada Gorete Pereira e
diploma STDS do Sec. Evandro Leitão

Zezinho Cavalcante (PACATUBA) recebe
diploma do Sr. Renato Rodrigues e Sr. Paulo
Neto

Washington Luiz Gois (CAUCAIA) recebe
diploma do Presidente da Câmara de Caucaia

Veveu Arruda (SOBRAL) recebe diploma da
Sec. Isolda Cela (ESPOSA)

Walter Júnior (SÃO GONÇALO) recebe
diploma da Deputada Beth Rose

PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br

77

Troféu Bodas de Prata e Eufrasino Neto
/// Troféu Bodas de Prata

Dr. Domingos Filho (Repres. Cid Gomes) recebe Troféu Bodas de
Prata da Dra. Patrícia Aguiar (ESPOSA)

Dra. Patrícia Aguiar recebe Troféu Bodas de Prata do Vice-Governador Domingos Filho (ESPOSO)

/// Troféu Eufrasino Neto

Desembargador Haroldo Rodrigues recebe Troféu Eufrasino
Neto da Sra. Socorro Rodrigues (ESPOSA)
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Sr. Raimundo Ferreira (ENCAIXE) recebe Troféu Eufrasino Neto
do Sr. Sarmento de Menezes
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Encarte Especial
Revista Mulher Cheirosa
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Luiz Marques

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE FORTALEZA

A

história da Santa Casa de
Fortaleza, teve início no já
longínquo ano de 1845, quando o
Presidente Provincial Inácio Correia
de Vasconcelos determinou o início
da construção do Hospital com a
determinação de que “deveria ser
um recanto onde a pobreza de todos
os tempos encontrasse socorro para
as suas mazelas e vicissitudes.”
Mas foi somente em 12 de
fevereiro de 1861 que o então
Presidente da Província Antonio
Marcelino Nunes Gonçalves
oficializou a Irmandade da
Misericórdia que deveria
administrar o Hospital da Caridade,
que veio a dar lugar ao Hospital da
Santa Casa da Misericórdia de
Fortaleza, erigido em terreno doado
por Da. Maria Guilhermi na
Gouveia, no antigo Largo do Paiol,
hoje Passeio Público.
Depois de passar por várias
alterações o Estatuto da Irmandade
foi novamente modificado, em
1956, quando o Provedor e a Mesa
Administrativa passaram a ser
eleitos, sem a interferência do
Governo ou da Igreja.
Nomes expressivos de nossa
sociedade, dotados de
disponibilidade, amor ao próximo e
grande espírito humanitário, a partir
de 1956, passaram a prestar seus
serviços como Provedores da
Irmandade, em benefício dessa
nobre causa de socorrer os mais
desprovidos de posses.
No primeiro caso estão: O
Desembargador Feliciano Augusto
de Athayde, aquele que permaneceu
o maior lapso de tempo como
Provedor, cerca de 20 anos; O Sr.
Miguel Gurgel do Amaral que esteve
como Provedor no período de 1977 a
1981; O Dr. Luis Teixeira, que foi
Provedor no período 1981 a 1983; O
Dr. Olavo Rodrigues, que foi o
primeiro médico a exercer a
Provedoria, no período 1983 a 1987;
O Sr. Audizio Mosca de Carvalho,
tendo exercido a Provedoria no
88

período 1987 a 1994; O Dr. Antonio
Francisco Albuquerque, que esteve à
frente da Casa no período de 1994 a
1997; O nosso muito estimado Cel.
Lívio Silva de França, que exerceu a
provedoria nos períodos de 2001 a
2003, e, posteriormente no período de
2005 a 2010, quando veio a falecer,
deixando uma imensa saudade em
todos quantos, com ele tiveram o
privilégio de conviver.
No segundo caso estão os ex
Provedores, General Francisco
Bastista Torres de Melo, que exerceu
a Provedoria no período de 1997 a
2001, e o nosso muito estimado Dr.
Evandro Salgado Studart da Fonseca
que exerceu a Provedoria entre os
anos de 2003 e 2005, e que ainda
hoje, para nossa alegria é o nosso
Diretor de Ensino e Pesquisa.
O pioneirismo foi sempre a marca
da Irmandade, perseguida com
denodo e competência por esses
notáveis homens.
Ainda em 1925 a Instituição se
firmou como hospital de alta
tecnologia ao inaugurar o primeiro
serviço de radiologia do estado.
Durante quatro anos funcionou na
Santa Casa o primeiro serviço de
Urgência de Fortaleza, quando
somente após 04 anos, em 1937 foi
inaugurado o Pronto Socorro
Municipal Dr. José Frota.
Em 1930 foi construído um dos
primeiros pavilhões para
atendimento de pacientes acometido
de Tuberculose, em nosso Estado.
O ano de 1948 marca a data de
inauguração da nossa sonhada
Faculdade de Medicina.
De pronto a Santa Casa firmou
com a recém fundada Faculdade
convênio que permitiria a utilização
dos serviços e instalações da casa em
benefício do ensino médico.
Já em março de 1971 foi
inaugurado o tão aguardado Centro
Cirúrgico.
Em 1977 novo passo no sentido de
modernização da Santa Casa, foi
dado. A implantação de uma Unidade
de Terapia Intensiva.
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Eng. Luiz Marques
Provedor da Santa Casa

Atualmente a Irmandade, além de
cuidar do Hospital da Santa Casa,
administra também o Hospital São
Vicente de Paulo, em Parangaba, e o
Cemitério São João Batista.
O Hospital da Santa Casa conta
com 345 leitos de internação, uma
UTI adulta com 07 leitos, serviço de
hemodiálise, quimioterapia,
laboratório de análises clínicas,
serviço de imagem e um pronto
atendimento funcionando 24 horas.
Com forte vocação cirúrgica, o
Hospital tem um centro cirúrgico com
08 salas onde, no ano de 2010, foram
realizados 10.916 procedimentos e
uma sala de recuperação com 07
leitos. Atuando nas áreas de cirurgia
geral, clínica médica, nefrologia,
urologia, cirurgia vascular, cirurgia
plástica, ginecologia, dermatologia,
oftalmologia, otorrinolaringologia,
pneumologia, proctologia, ortopedia
e oncologia, nossos ambulatórios
realizaram em 2010, 300.287
procedimentos.
O ano de 2012 marcou a data de
150 de existência da Santa Casa de
Fortaleza.
Ao comemorarmos tão
emblemática data, continuamos,
todos os que fazem sua direção nos
dias de hoje. perseguindo os mesmos
ideais que moveram seus fundadores
nos idos de 1861.
Servir a Santa Casa requer de
todos muita dedicação, amor, virtude,
abnegação e suprema renúncia,
qualidade que procuramos exercitar a
cada momento.
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José RamosTorres de Melo

O Lar Torres de Melo
O

Lar Torres de Melo foi umas
das muitas iniciativas adotadas, para mitigar os efeitos
das secas que, ciclicamente, assolam nosso
estado e a região nordeste, no qual este se
insere.
O Ceará, ainda não se refizera dos
calamitosos efeitos da grande seca de
1877/1879 que provocou a migração
de 23,5% de sua população de, apenas
800.000 habitantes, quando é, mais uma
vez, vitimado por nova intempérie climática no período 1903/1904.
A grande quantidade de mendigos
que, faminta, perambulava, pelas ruas da
pobre Fortaleza do início do século XX,
sensibilizou a Maçonaria Cearense a criar
o Asilo de Mendicidade do Ceará, em
10 de Agosto de 1905. A nobre iniciativa
coube às Lojas: Igualdade, Fraternidade
Cearense e Amor e Caridade III.
Ao longo dos anos, a Instituição, em
função da predominância de idosos entre
os que a ela acorriam foi, gradativamente,
voltando suas atividades para o atendimento, deste segmento da população.
A criação, no Governo Médici, do
Sistema de Assistência Social aos Idosos
e Inválidos do Setor Rural-Lei Complementar Nº11/71 e a instituição da renda
mensal vitalícia pela lei Nº 6119/74, foram as bases sobre as quais se assentaram
as primeiras diretrizes do Governo Federal, para uma política social direcionada à
população idosa.
Não começou tudo nos últimos “tempos”, como muitos alardeiam. Tudo começou em 1976, quando foram consolidadas, pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, num grande Seminário em Brasília, as conclusões dos 3 seminários regionais realizados em S. Paulo,
Belo Horizonte e Fortaleza. Dessas iniciativas resultaram as propostas contidas no
Documento, Política Social para o
Idoso: diretrizes básicas.
No Ceará, a grande artífice de todo
este movimento foi a Dra Maria José de
Carvalho Lima Rocha Barroso (Mariazinha), líder carismática que transformou a
causa do idoso no seu ideal de vida.
A Constituição Federal de 1988 abriu
caminho para avanços na legislação voltada ao amparo do idoso, com destaque
para:
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Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) em 1993, Estatuto do Idoso em
2003 e em 2004 a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa e o Sistema Único de Assistência Social-SUAS/2005.
O Lar Torres de Melo que sucedeu,
no tempo e no espaço, o Asilo de Mendicidade do Ceará em 26 de maio de
1979, deve à Mariazinha o início de sua
longa caminhada, para em bases sólidas e modernas alcançar o estágio em
que hoje se encontra.
Acreditamos, que o Lar Torres de
Melo, enquadra-se na rigorosa definição
de Instituição de Longa Permanência
para Idosos – ILPI que são: estabelecimentos para atendimento integral institucional, cujo público-alvo são pessoas
de 60 anos ou mais, independentes e ou
com diversos graus de dependência, que
não dispõem de condições para permanecer com a família no seu domicílio,
em situação de violência e negligência,
como de rua e abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos,
prestando-lhes serviços na área social,
médica, de psicologia, de enfermagem,
fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia e em outras áreas.
É, portanto o LAR TORRES DE
MELO, uma INSTITUIÇÂO HÍBRIDA, e por isto se insere, perfeitamente,
nas áreas de assistência, saúde e habitação, de acordo com a classificação
constante da Monografia apresentada
pela professora Cláudia Regina Vieira
Lima, ao Programa de Pós Graduação
do Centro de Formação, Treinamento
e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados.
Em recente pesquisa realizada pelo
IPEA/SEDH/CNPQ, concluída em
2009, alguns dados merecem reflexão:
- Embora, as ILPIs não sejam Instituições de saúde, a maioria de seus serviços é voltada para essa área:
- Cada ILPI abriga em média 30,4
residentes.;
- O gasto médio por residente é de
R$ 740,10/mês (cerca de 50%, do hoje
necessário).
- O Governo Federal possui apenas
uma ILPI, o Abrigo Cristo Redentor
no Rio de Janeiro, com capacidade
para atender 300 idosos.
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Em Fortaleza, só existe uma Unidade de Abrigo Público, com capacidade
para 100 idosos, mantida pelo governo do
Estado.
A dura realidade do LAR TORRES
DE MELO: 220 idosos residentes;
GRAU DE DEPENDÊNCIA:
GRAU I (independente) – 89 idosos
GRAU II (parcialmente dependente)
73 idosos
GRAU III (totalmente dependente) 58
idosos.
A qualidade crescente do atendimento do Lar Torres de Melo, deve-se, em 1º
lugar, à dedicação e ao profissionalismo
de seu quadro de colaboradores, composto por 13 técnicos de nível superior, 62
de nível médio e 46 de nível fundamental, em 2º lugar, à parceria mantida com
a Universidade de Fortaleza - UNIFOR
que transformou a Instituição num grande
laboratório de capacitação vivencial. São
29 professores das áreas de medicina, fisioterapia, psicologia, farmácia, enfermagem
e fonoaudiologia, entre outros, liderando
equipes em média de 3 a 10 alunos por
professor, de acordo com cada curso e disciplina. A manutenção desta secular instituição deve-se, não só ao apoio recebido
dos 3 níveis governamentais, mas sobretudo, do elevado espírito de solidariedade
e fraternidade da sociedade cearense que
contribui com 70% dos recursos necessários a sua manutenção.
José RamosTorres de Melo
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Apoio Cultural:

Projetos Criados,

Consolidados e
Copiados.

Entrevistas com Homenageados dos eventos PPE na TV
Fortaleza Canal 6 NET / 361.4 SKY / 61.4 TV Digital
Por Roberto Farias
Domingo às 19horas, reprises 2ª feira às 7h30m e 6ª feira às 20horas
Vereador Acrísio Sena
27 de Março
Pres. da Câmara Municipal de Fortaleza
Deputado Roberto Cláudio
03 de Abril
Pres. da Assembléia Legislativa do Ceará
Roberto Mesquita
10 de Abril
Deputado Estadual
Artur Bruno
7 de Abril
Deputado Federal
Heitor Ferrer
24 de Abril
Deputado Estadual
José Pimentel
1º de Maio
Senador
Raimundo Matos
08 de Maio
Deputado Federal
Paulo Oliveira
15 de Maio
Comunicador
Antônio Colaço
22 de Maio
Reitor da UVA
Deodato Ramalho
29 de Maio
Secretário da Prefeitura de Fortaleza
Inácio Arruda
05 de Junho
Senador
Dr. Fernando Bezerra
12 de Junho
Presidente da AMC
Antônio Viana
19 de Junho
Jornalista/Jurado
Dr. Luiz Gastão
26 de Junho
Presidente da Fecomércio
Alexandre Cialdini
03 de Julho
Secretário da PMF(SEFIN)
Dr. Oto de Sá Cavalcante
10 de Julho
Colégio Ari de Sá
Dra. Marisley Brito / Costa, Brito e Aragão 17 de Julho
Advogados
Dr. Fernando Novais
24 de Julho
Dentalmaster
Sr. Sérgio Melo
31 de Julho
SM Fomento
Sr. Daniel Fiúza
07 de Agosto
La Maison Dunas Buffet
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Dr. Ênio Silveira
Colégio Antares
Sr. Disraeli Ponte
Easy Táxi Aéreo
Dr. Perboyre Castelo
Clínica Perboyre Castelo
Dr. Mário Feitoza
MCF Consultores
Dr. Erasmo Pitombeira
Presidente da Ceará Portos
Sr. Luiz Girão
Leite Betânia
Dr. José Rocha
Faculdade Christus
Waldemir Catanho
Secretário PMF
Sr. Evandro Colares
Advance Comunicação
Sr. José do Egito
Distribuidora Jotujé
Veveu Arruda
Prefeito de Sobral
Nezinho
Prefeito de Horizonte
Dr. Beto Studart
Presidente da BSPAR
Sr. Luiz Teixeira
Diretor da Newland
Dr. José Liberato Barroso
Presidente Faculdade da Grande Fortaleza
Dr. João Fiúza
Diretor da Diagonal
Sr. Cesar Roma
Diretor da Roma Distribuidora
Sr. Manoel Holanda
Diretor do Maraponga Mart Moda
Sr. Alexandre Pereira
Pão de Forno
Dr. Airton Carneiro
Avine
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14 de Agosto
21 de Agosto
28 de Agosto
04 de Setembro
11 de Setembro
18 de Setembro
25 de Setembro
02 de Outubro
09 de Outubro
16 de Outubro
23 de Outubro
30 de Outubro
06 de Novembro
13 de Novembro
20 de Novembro
27 de Novembro
04 de Dezembro
11 de Dezembro
18 de Dezembro
25 de Dezembro
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2012/2013
Dr. Severino Neto
Mercadinhos São Luiz
Sr. Eliseu Barros
Marina Park Hotel
Dra. Talita Leite
Coliseum Hotel
Dr. Francisco Monteiro
Hospital São Carlos
Dr. Alci Porto
Sebrae-Ce
Dr. Ednilton Soárez
Beach Park
Dr. Pedro Henrique Leão
Consultor PPE
Dr. Sálvio Pinto
Urologista
Sr. Luiz Volmar
Churrascaria Sal & Brasa
Dr. Demétrio Andrade
PMF
Sr. João Teixeira
Diretor da Frutacor
Guilherme Sampaio
Vereador
Elpídio Nogueira
Vereador
Sr. Elmano de Freitas
Secretário da PMF
Sr. Evandro Leitão
Secretário da STDS
Ariosto Holanda
Deputado
Sr. Gotardo Gurgel
Presidente da Cagece
Sr. Luiz Marques
Diretor da Santa Casa
Dr. Arruda Bastos
Secretário da Saúde
Sr. José Ramos Torres de Melo
Pres. do Lar Torres de Melo
Sr. José Airton Boris
Óticas Boris
Sr. Ribamar Bezerra
RB Distribuidora
Dr. Cláudio Rocha
Hospital São Mateus
Sr. José Benevides
Sellene
Sr. Júnior Osterno
Osterno Móveis
Dr. Romel Barbosa
Colmeia
Sr. Carlos Pereira
Del Rio
Dr. Darlan Leite
Presidente da ABIH
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01 de Janeiro
08 de Janeiro
15 de Janeiro
22 de Janeiro
29 de Janeiro
05 de Fevereiro
12 de Fevereiro
19 de Fevereiro
04 de Março
11 de Março
18 de Março
25 de Março
01 de Abril
08 de Abril
15 de Abril
22 de Abril
29 de Abril
06 de Maio
13 de Maio
20 de Maio
27 de Maio
03 de Junho
10 de Junho
17 de Junho
24 de Junho
01 de Julho
08 de Julho
15 de Julho

Dr. Silvio Rui
Grupo São Benedito
Sr. Airton Fernandes
Clube do Vôlei
Sr. Fred Pinto
Diretor da 77 Eventos
Leonardo Farias e Roberto Farias
Especial Dia dos Pais
Sr. Antônio José Mello
Normatel
Dr. Vicente Belchior
Cirurgião - Dentista
Sr. Walney Haidar
Programa Must
Sr. Pompeu Vasconcelos
Balada In
Sra. Vanessa Queirós
Espaço Inteligente
Sr. Arturo Veloso
Mulher Cheirosa
Sr. Duda Brígido
EBM Quintto
Dr. Wantan Laércio
Clínica de Oftalmologia
Sra. Carmen Lúcia Dummar
Tempo FM
Dr. Honório Pinheiro
Pres. FCDL
Sr. Beto Sales
D&E Entretenimento
Profº Juarez Leitão
Conselheiro da PPE
Sr. Jocélio Parente
JA Comercial
Dr. Mauro Filho
Secretário da Fazenda
Dr. Adail Fontenele
Secretário de Infraestrutura
Dr. Acilon Gonçalves
Prefeito do Eusébio
Sr. Zezinho Cavalcante
Prefeito de Pacatuba
Dr. Francisco Aguiar
Presidente do TCM
Dr. Camilo Santana
Secretário das Cidades
Luizianne Lins
Prefeita de Fortaleza
Salmito Filho
Vereador
Walter Cavalcante
Vereador e Presidente da CMF
Ubiratan Aguiar
Ministro e Ex-Presidente do TCU
Pedro Ivo
Diretor da Ibyte
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22 de Julho
29 de Julho
05 de Agosto
12 de Agosto
19 de Agosto
26 de Agosto
02 de Setembro
09 de Setembro
16 de Setembro
23 de Setembro
30 de Setembro
07 de Outubro
14 de Outubro
21 de Outubro
28 de Outubro
04 de Novembro
11 de Novembro
18 de Novembro
25 de Novembro
02 de Dezembro
09 de Dezembro
16 de Dezembro
23 de Dezembro
30 de Dezembro
06 de Janeiro
13 de Janeiro
20 de Janeiro
27 de Janeiro
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Câmara Municipal de Fortaleza,
uma nova gestão participativa, onde
o cidadão tem vez e voz.
A

partir de 1º de fevereiro, a
Câmara Municipal de Fortaleza inicia seus trabalhos. Como
presidente da Casa, eleito pela
maioria dos 43 vereadores para a
legislatura 2013 – 2016 estaremos,
durante os próximos dois anos, na
luta para garantir os direitos do cidadão.
Com uma pauta que vai, desde a valorização das comissões
técnicas, até a importante regulamentação do novo Plano Diretor
de Fortaleza, pretendemos usar da
unidade entre os 21 partidos presentes para aproximarmos cada
vez mais o Legislativo Municipal
da população.
De início, e em um período de
convocação extraordinária, aprovamos nesta sexta-feira, 04, as
mensagens do Executivo que versam sobre a reforma administrativa, criando novas secretarias e reformulando algumas já existentes.
A proposta é melhorar serviços
e ações oferecidos pela gestão do
prefeito Roberto Cláudio e do vice
Gaudêncio Lucena, meu companheiro de partido, possibilitando
maior celeridade e responsabilidade com o bem público e com os
munícipes.
À frente da Augusta Casa, pretendemos trabalhar com transparência por entendemos que o reflexo de todo o processo democrático
oriundo da Câmara Municipal está
no dia a dia do fortalezense. E, ao
cidadão, cabe o papel fundamental
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da saudável cobrança em relação
aos atos dos vereadores escolhidos.
Dentre as metas da minha gestão para o período 2013 – 2014 estão, além do melhoramento do espaço físico do legislativo, a criação
da Comissão Permanente de Negociação, que terá a função de facilitar o diálogo do legislativo com
os movimentos sociais, a criação
do escritório de Direitos Humanos
fortalecendo convênios com advogados, de modo a dar assistência à
pessoas mais carentes e entidades
que procurem a Câmara em busca
de garantir seu pleno exercício da
cidadania.
Pretendo também, como presidente da Câmara Municipal de
Fortaleza, dar continuidade ao
projeto Câmara nos Bairros, por
entender que esta é a forma mais
democrática de ouvir a população
e interagir às suas demandas e necessidades, servindo como um canalizador desses anseios para os
órgãos competentes.
A difusão da cultura nas instalações da Câmara, utilizando a
praça Barros Pinho como palco,
e a abertura de espaço na grade
de programação da TV Fortaleza
para atos ecumênicos são outros
dois pontos que destaco como for-
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mas de aproximar o legislativo do
cidadão.
É, portanto, uma luta que, em
nome do povo de Fortaleza e de
Nossa Senhora de Fátima, da qual
sou devoto, manteremos a frente
da Câmara Municipal: o bem-estar
que o fortalezense tanto merece e
tem direito.
Vereador Walter Cavalcante
Presidente da Câmara
Municipal de Fortaleza pelo
PMDB
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