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Homenagem a quem transcende

O

reconhecimento ao exercício profissional e às realizações de nossos contemporâneos
é um ato que vem sempre abrigado
no inquestionável sentimento de
valoração e aferição de competências. Não só por isso, devemos estar
atentos aos que tem alcançado esse
patamar e, pelos seus atos e realizações, servem de referência às atuais
e novas gerações.
O exercício de prestar homenagem é sempre uma ação importante,
tanto e mais para aqueles que recebem a comenda como para os que
ofertam, e não necessariamente nesta ordem. Mas é nesse contexto que
desejo enaltecer a iniciativa da PPE
como uma certificação de que estamos atentos àqueles que vem se destacando e que figuram como agentes ativos no processo de construção
histórica de nossa Nação.
A realização anual dessa atividade de escolha que, de forma democrática, pela internet, pelo público
em geral e por um colegiado de jurados de alto nível, ao eleger o elenco
de homenageados, nomes de destaque nos cenários sócio-político, econômico e cultural, tanto em âmbito
local como nacional, confirma o
que empiricamente já se tem como
destaque no cotidiano de nosso País.
Mais uma vez aqui estão nomes
de políticos, artistas, escritores e celebridades que contribuem para o
desenvolvimento do Estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil, onde
figuram lideranças em suas áreas
de atuação, respaldados em uma incontestável plataforma de critérios
de prestígio na sociedade e que são
referências para todo o conjunto da
coletividade e a sociedade em geral.

Pessoas como o ex-presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva,
a presidenta Dilma Roussef, o atleta
do século Pelé, cearenses como o governador Cid Gomes, o ex-ministro
Ciro Gomes, a nossa querida escritora cearense Rachel de Queiroz e
dona Yolanda Queiroz são exemplos
de algumas dessas personalidades
homenageadas e tão bem escolhidas
nas promoções da PPE.
Ficamos orgulhosos de poder
ver, pelo trabalho do conterrâneo
Roberto Farias, que o reconhecimento ao que fizeram e fazem esses ilustres brasileiros e brasileiras
reveste-se de uma merecida proje-

Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

ção, dando a insofismável dimensão
e ordem de grandeza que o ofício
humano plantou entre nós homens
e mulheres que foram além do seu
tempo, projetando por suas realizações, o que torna nossa existência
como algo cada vez mais crível de
evolução.
Parabéns aos agraciados!!
Deputado Roberto Cláudio
Presidente da Assembléia
Legislativa do Ceará
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27 anos de Projetos Criados,
Consolidados e Copiados

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 sete
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 concursos estaduais,
além das promoções de caráter nacional, estas, também, já coroadas
de sucesso.
Há 24 anos promovemos a
escolha dos MELHORES PREPPE | EM REVISTA

FEITOS; Há 22 anos, das MELHORES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO e das
MELHORES EMPRESAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS e
AGRO-PECUÁRIAS; E, há 8
anos, escolhemos os MELHORES
DA POLÍTICA E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL. Aqui estão as fotos individuais e coletivas de todos os nossos
homenageado desse ano.
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.
No ano passado repetimos a
ousadia de estender para o âmbito
nacional nossas promoções. Encetamos, então, a escolha dos DEZ
BRASILEIROS VENCEDORES
DA PRIMEIRA DÉCADA DO
III MILÊNIO.
Mas, nesse caso, por uma série
de contratempos de natureza ecológica e policial (enchentes/deslizamentos, massacre na escola de
Realengo e ocupação militar dos
morros) ocorridos no Rio de Janeiro, onde se realizaria a nossa festa,
não foi possível efetuar a entrega
das comendas e dos diplomas aos
laureados em solenidade oficial
na Academia Brasileira de Letras,
como estava planejado.
Por isso, estamos fazendo a
entrega desses troféus individualmente e pessoalmente, e registrando em foto e vídeo o momento dos
recebimentos.
www.robertofarias.com.br

ROBERTO FARIAS
Presidente da PPE
Para dar conhecimento ao nosso público das providências tomadas pela PPE na divulgação dos 4
tradicionais eventos e, em especial,
da solenidade involuntariamente cancelada, estamos, através de
nossa revista, publicando o registro
fotográfico da entrega dos lauréis
aos premiados, acompanhado dos
respectivos comentários biográficos produzidos pelo escritor Juarez
Leitão, participante efetivo de nosso júri. E para enriquecer o conteúdo deste trabalho, colocamos
um Encarte Especial da excelente
Revista da Mulher Cheirosa, uma
homenageada nossa de 2011, um
discurso primoroso do gênio Steve
Jobs e os pensamentos de lideranças do Estado.
Desejamos a todos boas festas e
um 2012 venturoso e próspero, pleno de Paz, Prosperidades e Êxitos.
Façam boa leitura.
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O Governo do Estado inaugura o Cinturão Digital do Ceará. São mais de 2.600 km de fibras ópticas de alta
velocidade conectando escolas, hospitais, postos de saúde, policlínicas, secretarias, delegacias e demais
órgãos do governo, aumentando assim a qualidade dos serviços públicos, ampliando as facilidades para os
cidadãos e reduzindo os gastos do governo com telecomunicações. Cobrindo uma área onde vivem cerca de
85% da população urbana, o Cinturão Digital vai levar a todo o Ceará diversos serviços hoje inexistentes,
como Educação a Distância, Telemedicina, Internet Banda Larga de alta velocidade, TV Digital, Telefonia
sobre IP (tipo Skype), câmeras de vigilância, monitoramento de cargas, fiscalização de fronteiras,
videoconferência, marcação de consultas por telefone, gerenciamento de leitos e internações hospitalares
e uma infinidade de outros serviços e facilidades que só uma rede digital de alta velocidade proporciona.

CINTURÃO DIGITAL:
MAIS OPORTUNIDADES
E MELHORES SERVIÇOS
PARA TODOS
OS CEARENSES.
Cinturão Digital.
É assim que se constrói
um novo Ceará.

2.600 km de ﬁbra óptica. 92 municípios conectados.
Instalações em 53 cidades. Cobertura de 85% da população urbana.

Co n s t r u i n d o u m n ovo Cea r á.

Parabenizo todos os agraciados com o
troféu “Brasileiros da Década”, em especial
o nosso ex-presidente Lula e a nossa
presidenta Dilma Rousseff.
O Brasil está avançando em diversas áreas, mas
gostaria de destacar o fortalecimento das micro e
pequenas empresas. O salto é muito grande nessa
área: em quatro anos, saímos de 1,3 milhão de
empreendedores para 5,6 milhões de micro e
pequenas empresas formais.
Elas são responsáveis por 59% de todos os
empregos com carteira assinada no Brasil. E o
fortalecimento desse setor é um antídoto contra a
crise econômica internacional. Por isso, tenho
dedicado boa parte do meu trabalho no Senado a
esta causa, pois o benefício coletivo é evidente.

A visão empreendedora do então presidente
Lula permitiu a aprovação da Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas, em 2006. Agora,
é a determinação da presidenta Dilma que
promove os avanços necessários nessa área.

Estão todos de parabéns, brasileiros e brasileiras da década!
Senador José Pimentel
08

«
«
«

Líder do governo no Congresso Nacional
Vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa
Pela 7ª vez entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso
Nacional, segundo estudo do DIAP

www.robertofarias.com.br
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Presidenta

DILMA ROUSSEFF
Presidenta Pioneira Executiva

Mostrando a credibilidade e o conhecimento
do nosso Júri, a Dra.
Dilma Rousseff foi eleita
três vezes a Melhor
Ministra do Brasil e recebeu os seus diplomas:

Governador do Ceará Cid Gomes, Leonardo Farias, Presidenta Dilma Rousseff com o Troféu PPE e Roberto Farias

DILMA ROUSSEFF,
a discípula, escolhida por
Lula para sucede-lo na
mais importante e difícil
tarefa nacional. A adolescente destemida que,
enquanto muitos de sua
idade apenas queriam viPor Juarez Leitão
ver, se ofereceu para morrer pelo que acreditava. Hoje é fácil condenar ou aplaudir essa
atitude: praticá-la é muito mais difícil e o
momento daquela decisão é o passo decisivo
do heroísmo, a ousadia suprema, o impulso
temerário que move as rodas dinâmicas da
História. Pelo seu passado e pelo seu presente, parabéns, Presidenta.
PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br

Em 2007 do Dep. Ciro Gomes

Em 2008 do Gov. Cid Gomes

Em 2009 da Prefeita Luzianne Lins

... e a melhor Ministra foi
eleita Presidente do Brasil.
09

Aécio Neves
Uma das maiores lideranças
políticas dos últimos anos

Se todos quisermos, dizia-nos Tiradentes, aquele
herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste
país uma grande nação. Vamos fazê-lo.

Político
Preparado
Eficiente

Deputado Federal Raimundo Matos entrega Troféu PPE ao Senador Aécio Neves

Salto na qualidade
da vida política do
Senador, um dos
mais influentes do
Congresso Nacional.

Por Juarez Leitão

AÉCIO NEVES, o jovem líder mineiro. Quando
pensaram que era apenas o
neto de Tancredo, revelouse condutor de seu próprio
destino político. Uma liderança que se revelou moderna, lúcida, serena e que
se fez reconhecida pelo
desempenho equilibrado e
operoso em todas as funções que o voto popular lhe
entregou. Por sua idade,
vocação e tirocínio é um
portador de esperanças nacionais e carrega consigo o
futuro compartilhado.

Roberto Farias com Aécio Neves
10
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Gisele Bündchen
A brasileira que partiu
do interior do Rio Grande
do Sul para ultrapassar as
fronteiras do mundo
da moda

A opção pela carreira implicaria
deixar minha família em Horizontina
e a vida tranquila do interior para encarar
as dificuldades da profissão, de viver
sozinha e a saudade

Roberto Farias entrega Troféu PPE para Gisele Bundchen

Pioneira das
Passarelas
Elegantes

GISELE BÜNDCHEN, top model internacional. A mais famosa modelo da atualidade nasceu em Horizontina, pequena cidade do noroeste
gaúcho. Menina loura, de ascendência escandinava, porta uma beleza
espontânea e o dom da simplicidaPor Juarez Leitão
de. Digna, vencedora, bom caráter,
existe para nos orgulhar mundo afora e sublimar nossas
vicissitudes. Seu nome e sua figura longilínea estampam
as capas de revista do universo e ela, nas passarelas, parece
um violino humano executando incríveis melodias. Ao vêla assim, sorridente e bela, desfilando de forma original,
como se uma perna disputasse cada passo com a outra em
sensual costura, todos nós brasileiros nos sentimos ufanos
e belos. Gisele, a fada que encantou o mundo, é a melhor
poesia nacional.

Capa de revistas de todo o mundo, editorial
de moda, desfiles internacionais, top model de grifes
famosas as gigantes da indústria da moda.
PPE | EM REVISTA

www.robertofarias.com.br
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...Entrevista

Roberto Farias com
o Professor Ivo Pitanguy
(Transcrita da Gravação, na sua Clínica, no Rio de Janeiro)
RF – Porque o Brasileiro, tanto
homem como a mulher está cada dia
fazendo mais Cirurgia Plástica?
PITANGUY- Eu acho que o Brasileiro tem o sentido muito grande de bem
estar com a sua própria imagem, é um
país em que a pessoa tenha liberdade de
ir ao sol, as praias e nesse sentido ele vê
também a sua imagem e esse sentido de
bem estar com a imagem é muito longe
da vaidade que uma pessoa que também
a natureza geneticamente não lhe deu
essa oportunidade e nasceu com a deformidade, uma pessoa que foi vítima de
um acidente de um trauma, então existe
toda uma recuperação de individuo e a
sua imagem e o lado disso aqueles que
querem também estar bem, já estando
quase bem, mais nunca estão bem quando se vêem e aquele que estando bem ainda querem estar bem quando necessitam
mais de um psicólogo, de um auxilio do
que da cirurgia.
RF – O Brasil hoje é o segundo
país do mundo em número de cirurgia, só perde para os Estados Unidos.
PITANGUY – Olha, eu nunca
cultivei muito números, eu acho mais a
qualidade, eu acho que a nossa cirurgia
plástica é de muito boa qualidade, talvez
melhor que as nossas expectativas.
RF – Quando o Senhor foi escolhido um dos 20 Brasileiros de Século, o Senhor nos deu um depoimento
no Petit Trianon na Academia Brasileira de Letras e agora o Senhor foi
novamente escolhido um dos “10
Brasileiros da 1ª Década do 3º Milênio”. Eu queria saber por que o Se12

Roberto Farias entrega Troféu PPE para Ivo Pitanguy

nhor foi novamente escolhido, o que
o Senhor fez nessa Década?
PITANGUY – Eu acho que eu continuei a fazer aquilo que por sorte, o meu
ofício, e quando você gosta do que seu ofício é uma sorte você procurar fazê-lo sempre com o mesmo empenho, com o mesmo
entusiasmo e dividir aquilo com outro,
então eu acho que o mais importante que
eu fiz, não só de atender aqueles que eu
podia, mais ensinar uma grande parte e
fazer com que outros levassem esse mesmo espírito e criasse outras escolas, então
eu criei um Instituto Ivo Pitanguy aqui
na Santa Casa, nós procuramos deselitizar a cirurgia, mostrar que o ser humano
é o mesmo independente da sua posição
social, da sua cor, todos nós somos muito iguais diante da sua própria vontade

www.robertofarias.com.br

de estar bem com sua própria imagem e
no mundo que o cerca. A continuidade
de tudo isso que eu acho que talvez tenha
lhe feito essa generosidade e inspirado a
isso, que eu não mereço nada disso, tem
muitos iguais a mim ou melhores.
RF – E para essa próxima Década, quais são os seus Planos?
PITANGUY – Meus Planos têm
que ser enormes, eu acho que a gente tem
que ter sempre um planinho pela frente,
o arquiteto tem um projetinho, tem que
ter até um puxadinho se não der pra uma
casa, mas, eu continuo ainda lutando,
trabalhando, tenho muito empenho no
que eu faço, naqueles que trabalham comigo e eu gosto do que eu faço, então isso
é o principal.

PPE | EM REVISTA

RF – Quantos alunos já passaram
pela suas mãos, quantos profissionais, por exemplo, no estado do Ceará eu tenho conhecimento de que vários profissionais foram seus alunos.
PITANGUY – É verdade, uma das
coisas mais importante, completando sua
pergunta, que eu fiz e continuo a fazer
essa biblioteca, a clínica toda, foi integrar
a parte privada na parte universitária,
então aqui ao mesmo tempo estamos
aqui ele poderia depois mostrar que é interessante, teve uma prova ali com todos
os alunos, meus alunos já são médicos
com 3 anos de cirurgia, que vem fazer
um curso de 3 anos entre aqui e a Santa
Casa. Então por aqui de mais de 45 países, mais de 5 ou 6 mil vieram aqui nos
visitar, nós temos um circuito fechado eles
vão, quando trabalhamos podemos sempre expor e temos um caráter permanente
de aprender, o cara diz que mestre não é o
que ensina é o que aprende.
RF – Mais ou Menos quantos
profissionais no país, o Senhor formou aqui na sua Clínica e foram
seus alunos, foram seus discípulos?
PITANGUY – Uma das maiores
satisfações que eu tenho, que eu formei
e continuo formando, eu primeiro passei
quase 6 anos viajando pelo mundo, eu
trabalhava em um hospital de pronto socorro aqui de urgência e queria aprender
cirurgia reprodutora e depois cirurgias
plásticas, foi um todo estético e reparador
e não tinha uma escola, então, andei pelo
mundo e quando aquele conhecimento
é absolvido, na realidade ele representa
pra mim como ima espécie de obrigação
de transmiti-lo, foi um bom sentimento
que chegou a mim, ao contrário, eu dei
uma de São Francisco mais do que da
um de alcapone, então eu resolvi transmitir tudo com um prazer enorme e isso
pra mim até hoje é uma das motivações
maiores, quando eu criei essa clínica, biblioteca foi no sentido de criar um centro
de pesquisas, um centro de trabalho, eu
por exemplo, tenho a satisfação de está
falando com você e eu tenho ao lado os
alunos do 2º e 3º ano que estão assistindo uma aula, então aqui dentro ao mes-

PPE | EM REVISTA

mo tempo é uma clínica, do outro lado
é um local de trabalho, mais é um local
de ensino também. Agora este ensino
é muito interessante por que não é um
ensino teórico, o que eu faço quando eu
vejo o doente que tenho sempre um dos
residentes que eu mesmo que circulando
por aqui depois vai ao hospital geral e
vai fazer as mesmas técnicas que eu criei
ou que eu adotei, então aquelas que eu
considero boas é que beneficiam aos meus
pacientes, então não houve aqui um cerceamento de criatividade, pelo contrário,
a criatividade de não só ela é exercida
com também estimulada em to-dos
eles aqui, editando revistas, são
mais de 900 trabalhos publicados, muitos deles vem colaboração com os outros alunos, é
toda uma contribuição cientifica, mais de 50 livros, é
uma coisa muito constante
a preocupação nossa em
transmitir o conhecimento em adquiri-lo, então é
aprendendo e ensinando,
estamos sempre aprendendo.
RF – Quem o Senhor
considera o seu sucessor? O Senhor poderia citar uns nomes de
alguns profissionais?
PITANGUY – Não, na realidade, primeiro é deselegante
citar nomes, por que sempre você
deixa de citar alguém, até de
mulheres bonitas não é elegante, por que sempre você esquece
de uma que você gostaria de ter
citado e de médico muito mais
por que passaram por mim
grandes cirurgiões que eu respeito muito que estão distribuídos Poe vários estados do
Brasil e por vários países do
mundo, isso pra mim é uma coisa muito importante eu ter uma
sociedade de ex-alunos, chamado
EX-PI Professor Ivo Pitanguy há
mais de 30 anos que fazem reuniões, já fez reuniões em Berlim,
Atenas, Roma, Casa Blanca, em
várias outras cidades do mundo e

www.robertofarias.com.br
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que é promovida por aqueles alunos que
foram pra lá e criaram em torno deles
também uma escola, então a expansão
dessa escola eu não estando mais presente, continuará.
RF – O Senhor opera pessoas do
mundo todo, nós sabemos que vem
personalidades de vários países do
mundo para operar aqui com o Senhor, poderia citar algumas personalidades mundiais?
PITANGUY – Não, por que eu
acho que um bom médico, o cirurgião
plástico, antes de ser cirurgião ele é médico e sendo médico ele tem que ter diante
de uma paciente a mesma auxiliedade
que qualquer outro profissional tem, de
modo que eu nunca citei nome, mais dizem que eu operei fulano, cicrano, tem
uns que eu já operei, tem outros que não
operei, então os que eu operei que não falam, por que eu não falo, eu acho que é
muito importante guardar o respeito, talvez uma das coisas mais importantes que
eu tenha feito e procurado manter o tempo todo é esse sentido ético da especialidade, esse sentido não ter reality show, de
não ter demonstrações de popularidade,
mais sim de guardar a qualidade da cirurgia que é um ramo da medicina como
qualquer outro.
RF – Como o Senhor se sente na
companhia dessas 10 personalidades?
PITANGUY – Olha, eu vou lhe
dizer uma coisa, quando você me mandou eu me senti muito humilde, que são
pessoas que eu tenho muito respeito, cada
um no seu setor e me senti muito homenageado, todos eles poderia cada um deles tercer uma palavra por que são todos
pessoas extraordinárias e cada um numa
atividade.

é muito criativo, muito amante da ordem
e da prosperidade, mais amante ele é na
realidade do seu próprio país, porque nós
estamos vivendo um momento em que
esse sentido de nos respeitarmos está crescendo e é muito importante que continue
a crescer porque nós valemos à pena.
RF – Então, eu tive a alegria de
entregar ao Senhor no Petit Trianon
da Academia Brasileira de Letras no
dia 12 de Julho de 2000, um diploma em que o Senhor foi eleito um
dos “20 Brasileiros do Século XX“ e
hoje estamos aqui em abril de 2011,
para entregar esse troféu, que é a
logomarca da nossa empresa, uma
lâmpada, que eu mandei banhar a
ouro para entregar ao Senhor simbolizando isso como um reconhecimento da nossa empresa, um reconhecimento nosso, nós que estamos
a 27 anos trabalhando com eventos
lá no Ceará e já tivemos a honra de
fazer outros eventos a nível nacional
em Brasília e aqui no Rio de Janeiro,
então é com muita alegria que lhe
passo á suas mãos esse troféu, essa
lâmpada de ouro, simbolizando essa
escolha com um dos “Brasileiros
Vencedores da Década”. O que esse
troféu representa para o Senhor?

Profissional
Preparado
Exemplar

RF – Queria que o Senhor fizesse
uma saudação ao povo Brasileiro.
PITANGUY – Na realidade nós
vivemos em um país em que existe um
amor enorme à nossa terra, um amor
enorme ao que nós fazemos e o brasileiro
14
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PITANGUY – Esse troféu representa um estímulo, um reconhecimento
que na realidade eu não mereço, muitos
outros merecia está recebendo, mas, eu
recebo em nome de todos aqueles que vêm
dando a nossa especialidade um cunho
social, fazendo com que ela ocupe os espaços mais remotos do Brasil em que o
individuo possa voltar com a alegria de
sua imagem a sua vida e que ele possa se
reencontrar bem e com o mundo que nos
cerca em paz.

Por Juarez Leitão
IVO PITANGUY, o mestre de circurgia plástica. Um
dos brasileiros mais conhecidos e afamados no mundo
pela arte e ciência que exerce,
tem a perfeita consciência de
que trabalha para uma finalidade transcendente, harmonizando o corpo com paciente
sentir-se em completa identidade com sua própria imagem
e com o universo que o cerca.
Médico internacionalmente
reconhecido, é também um
formidável leitor e uma das
melhores cabeças do país, filósofo, escritor, excelente proseador e, por todo esse brilho,
titular desta Academia. Como
cirurgião, atendendo a ricos e
pobres, restaura nas pessoas a
autoestima e, sobretudo, ás vítimas de deformações, devolve a esperança e a dignidade
de viver. Doutor Ivo Pitanguy,
como Fídias, o grego, é um
operário da beleza.
PPE | EM REVISTA

EIKE BATISTA

Profissional Pioneiro Empreendedor

Por Juarez Leitão

Eike Batista segurando o Troféu PPE

Nesta Década ele
se tornou o homem
mais rico do Brasil
e o oitavo do Mundo.
Roberto Farias com Eike
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EIKE BATISTA, o construtor
de riquezas, investe em mineração,
portos, energia e petróleo. Jovem
privilegiado não se deitou no leito
esplêndido do bem nascido. Multiplicou os talentos que recebeu e
brilha entre as grandes fortunas do
mundo. Como o Rei Midas da mitologia transforma em ouro qualquer projeto em que ponha a mão.
Consciente do papel social de riqueza, ao invés de refugiar-se na
atalaia das aplicações e da especulação financeira, perfere arriscarse em muitos empreendimentos
dando emprego a cerca de vinte
mil brasileiros. É um consciente
fomentador do progresso.
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...Entrevista

Roberto Farias com
o Treinador Bernardinho
(Transcrita da Gravação, no seu Apartamento, no Rio de Janeiro)
RF – Inicialmente, gostaria que
você fizesse um resumo do seu currículo esportivo.
BERNARDINHO – Minha carreira está ligada ao esporte, ao Voleibol
especificamente, eu já joguei durante
muitos anos Voleibol no Rio de Janeiro
no Clube do Fluminense, depois passei
para o Atlântica Boa Vista e Bradesco
que era um dos primeiros clubes profissionais do Brasil e do Rio de Janeiro.
No inicio dos anos 80 fiz parte da geração de prata que conquistou muitas coisas, geração de grandes craques como
Bernard, Renan, Willian, Montanaro,
Xandó, Amauri, enfim, que popularizou o Voleibol Brasileiro, depois da
minha experiência como jogador e atleta da Seleção Brasileira eu partí para
uma aventura na Itália, iniciei minha
carreira de treinador, embora formado
em economia, partí para uma carreira
como treinador na Itália de onde voltei
em 1993, onde assumi a Seleção Brasileira Feminina, onde permanecí por 7
anos até 2000 na Olimpíada de Sidney
e então em 2001 iniciando a última
década comecei a minha carreira como
treinador da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol e lá estou por 10 anos.
RF – Nesta década você foi técnico da Seleção Brasileira Masculina, quais foram os principais títulos que você ganhou? me parece
que quase todos que você disputou.
BERNARDINHO – Nós jogamos durante 10 anos 2 olimpíadas,
ganhamos um ouro e uma prata, nós
16

Roberto Farias entrega Troféu PPE para Bernardinho

jogamos 3 campeonatos mundiais e
ganhamos os 3 campeonatos mundiais, jogamos 10 ligas mundiais e
ganhamos 8 ligas mundiais, jogamos
2 copa do mundo e ganhamos 2 copa
do mundo, enfim, ganhamos jogos
pan-americanos em 2007, ganhamos
vários sul-americanos, realmente foi
uma década de muitas vitórias, eu
diria que é difícil dizer se ela foi real
ou surreal, o aspecto foi, nunca houve
uma hegemonia tão grande na história do voleibol mundial quanto essa
na seleção brasileira, que eu tive a
honra e o prazer de comandar e foram
algumas operações que foram se sucedendo e realmente conquistou, é uma
hegemonia conquistada com muito
suor e determinação, um trabalho em
www.robertofarias.com.br

equipe muito forte e que certamente merece o reconhecimento por tudo
aquilo que foi conquistado.
RF – Foi uma verdadeira década de ouro?
BERNARDINHO – Essa certamente foi uma década de ouro, de jogadores de ouro.
RF – Bernardinho e a próxima
década de 2011 á 2020, quais são
seus planos?
BERNARDINHO – Primeiro é
continuar fazendo aquilo que eu gosto,
eu coloquei como minha missão que
ia seguir treinando, desenvolvendo joPPE | EM REVISTA

gadores, desafiando atletas, tanto do
feminino na minha equipe do Rio de
Janeiro assim também como na seleção
masculina brasileira, a minha intenção
é aquela de continuar até pelo menos
2016 quando teremos as olimpíadas do
Rio de Janeiro, essa é uma da década
que se pronuncia uma década muito
importante para o esporte ao brasileiro em função da realização da copa do
mundo no Brasil e das olimpíadas em
2016, portanto haverá muito trabalho
a ser feito no esporte brasileiro e eu pretendo está ligado ao esporte, mais particularmente ao voleibol trabalhando
na tentativa de continuar conquistando
ouros para o Brasil.
RF – Você implantou as EBV
(Escolas de Voleibol Bernardinho)
no eixo Rio – São Paulo, já existem algumas e você está expandindo para o Brasil, me parece
que no Ceará, foi a primeira fora
desse eixo, como é a idéia dessa
escolinha?
BERNARDINHO – Primeiro
é uma metodologia que contempla a
iniciação desde o mini vôlei, crianças
apartir dos 7 anos, tendo o prazer de
desfrutar das técnicas do voleibol, dos
valores do esporte, da disciplina, da
cooperação, trabalhar a auto estima
dessas crianças, dar o maior número
possível de jovens a oportunidade da
prática do voleibol. Temos uma escola
que é comercial, jovens e pessoas que
tem condições de pagar a mensalidade, com isso colocar seus filhos numa
escola de alto nível, mais também é um
cunho social, a EVB tem sempre uma
preocupação social, e ela instala junto á
parceiros locais em comunidades carentes também escolinhas como as EVBS
comerciais como falamos, então nós
temos sempre as vertentes caminhando paralelamente, a comercial e a social no sentido de dar aos jovens com
menores condições a oportunidade de
prática do esporte e com isso a tentativa
de educá-los, também de aperfeiçoá-los
através do esporte.
PPE | EM REVISTA

RF – A sua idéia é levar para
vários estados do Brasil?
BERNARDINHO – A idéia é
nós criarmos franquias, treinarmos
professores e treinadores Brasil a fora
e ampliarmos para que a gente possa
criar uma grande rede de escolas e atendermos a milhares de jovens que podem
certamente ampliar essa base de praticantes e quem sabe no futuro teremos
mais campeões.

todo resultado, todo objetivo ele é o
fruto de um esforço coletivo, peças que
se complementam, peças que tem características complementares que portanto geram um melhor resultado, é
falar de motivação, treinamento, das
importâncias permanente da capacitação, do desenvolvimento da sua capacidade, enfim, é falar daquilo que
é o nosso dia-a-dia e o esporte não é
diferente como um coorporativo, o que
nós temos que fazer, desafiar, capacitar pessoas na tentativa da realização
de metas, objetivos, da conquista desse objetivo, então em qualquer área, o
que nós sempre estamos buscando são
resultados e buscar resultados tanto no
âmbito esportivos que são medalhas,
quanto no empresarial, lucros, bons
resultados das empresas.
RF – Inclusive você é um disciplinador, me parece que a disciplina é fundamental em todas as
atividades.

RF – Você como um verdadeiro líder, com essa capacidade que
você tem de comandar, você tem
feito também palestras para empresários, para outros seguimentos, eu
mesmo assistí uma palestra sua na
Federação das Indústrias do Ceará e eu queria saber como você faz
essas palestras, qual é realmente o
objetivo seu e dos seus convidados
no caso dessas palestras suas?
BERNARDINHO – Na realidade o que eu faço é passar uma experiência como treinador, você montar
equipes, como é que você monta uma
equipe, quais são as características
de uma equipe, de um trabalho em
equipe que lhe gere um resultado, que
www.robertofarias.com.br

BERNARDINHO – Eu acho
que as pessoas às vezes confundem a
disciplina com uma rigidez excessiva,
eu acho que a disciplina tem uma relação com o bom senso, mais principalmente disciplina tem haver com o
despertar da consciência, as pessoas
só vão conquistar os seus objetivos se
forem disciplinadas, eu costumo dizer
uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte “A disciplina
é a ponte que liga os nossos sonhos as
nossas realizações” se nós temos sonhos
e queremos realizá-los a de ser disciplinado para que chegue a esse ponto que é
a realização do sonho, portanto a disciplina é um fator fundamental para que
se conquiste grandes resultados.
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RF – Um parceiro seu dessa
relação, no caso, o grande empresário Eike Batista, está com um
projeto na área esportiva, na área
do voleibol, eu queria que você esclarecesse aqui qual vai ser a sua
participação nesse projeto.
BERNARDINHO – Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Eike me deu, primeiro
de conhecê-lo, conhecer a ele, a estrutura
de trabalho dele realmente um empresário fantástico, umas das referências no
mundo empresarial brasileiro, eu acho
que um prêmio muito bem dado, muito bem qualificado, porque realmente é
um dos “10 Brasileiros da Década”, eu
tenho certeza que será do próximo século, por tudo aquilo que tem feito como
um grande empresário que é e ele realmente junto com algumas pessoas ligadas a mim houve essa conversa para a
montagem de uma equipe competitiva
que se chamará RJX no Rio de Janeiro, junto a equipe competitiva temos
também projetos sociais, ou seja, nas
unidades pacificadoras aqui no Rio de
Janeiro, onde comunidades foram pacificadas e o tráfego de droga ele foi jubilado, foi radicado dessas comunidades,
nós estamos também nesse primeiro
momento, vamos levar 5 unidades das
EVBS para as comunidades, então eu
teria um vinculo direto nesse projeto
social, existem outras pessoas que vão
tocar o projeto mais competitivo e assim nesse momento desse homenagem
que foi prestada a ele, muito justa, eu
queria de público agradecer a ele essa
oportunidade e esse apoio que ele dará
e está dando hoje ao voleibol brasileiro,
ao esporte brasileiro e mais especificamente ao Rio de Janeiro.

BERNARDINHO – Você sabe
que as pessoas me perguntam muito sobre isso, existem diferenças, um atleta
disciplinado, ambicioso mais que quer
chegar, quer fazer, seja ele do sexo feminino ou masculino é sempre um bom
atleta para se trabalhar, um atleta que
não tem ambição, que é preguiçoso ou
que não é determinado é sempre um
atleta ruim para se trabalhar, então eu
digo, aquela questão emocional é um
diferencial, mas, eu digo que tenho um
prazer enorme de trabalhar com as meninas, continuo trabalhando no meu
clube com atletas mulheres, elas são
extremamente disciplinadas, comprometidas com os seus objetivos, muito
leais aos parceiros de trabalho quando
acreditam realmente nisso e também
os rapazes da seleção que com quem
eu tive vitórias importantíssimas e que
sinceramente criaram esse personagem
Bernardinho que está aí hoje e muito
em função da competência e do comprometimento desses jogadores.
RF – As Mulheres são mais determinadas?
BERNARDINHO – Eu diria
que elas suportam mais certas situações, eu não sei se isso é uma questão
ligada a própria fisiologia, costumo
muito dizer que a mulher só em resistir
a dor do parto, ele dar como situações
de sofrimento com tanta dignidade,
com tanta força, demonstra a força, as

mulheres são muito fortes internamente, elas não conhecem a sua força, mais
tem muita força, os homens as vezes não
são tão fortes quanto pensam que são
ou querem demonstrar que são, mais
eu diria que isso não é uma questão de
gênero, eu acho que nós temos em todas
as áreas bons profissionais homens e
mulheres, maus profissionais homens e
mulheres, cabe a nós detectar quem são
esses bons profissionais e trazê-los para
as nossas equipes.
RF – A sua primeira esposa,
Vera Mossa, foi atleta de voleibol
e a sua segunda esposa, Fernanda
Venturini também, como nasceu
esses romances?
BERNARDINHO – Na realidade, com a Vera, com quem tive o Bruno, meu primeiro filho, eu era jogador
e ela também, nos conhecemos, enfim,
ficamos durante quase 10 anos juntos e
assim, meu mundo é o voleibol, então
você se relaciona com as pessoas do voleibol e as coisas vão acontecendo, com
a Fernanda foi um pouco diferente, eu
já era pai, já estava separado há alguns
anos e já uma pessoa com uma idade
mais avançada, já não era um menino
de 20 e poucos anos era um homem de
30 e tantos anos, quando a conheci, ela
foi minha atleta, nos conhecemos assim
na seleção mais também conversamos
muito fora, tínhamos muitos interesses
em comum e aí acabou surgindo o ro-

RF – Você foi técnico da Seleção Brasileira Feminina e atualmente é técnico da Seleção Brasileira Masculina, o que é melhor, o
que é mais fácil, trabalhar com as
mulheres ou com os homens?
18
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mance, no final de 1995 começamos a
namorar e aí depois tivemos duas filhas
lindas, Júlia de 9 anos e Vitória de 1
ano e meio, e estamos juntos a quase
16 anos.
RF – E o seu filho Bruno, me
parece seu uma grande promessa
do voleibol brasileiro, ele está atualmente na Itália?
BERNARDINHO – Exato, ele
está na Itália, vai passar um mês lá
jogando esse play Off, a parte decisiva
do campeonato ele perdeu aqui no play
Off do Brasil e seguiu para uma experiência lá, agora antes de tudo, assim
como pai, eu tenho orgulho pela postura, pela atitude dele, é um rapaz muito
admirado e apreciado pelos seus pais,
pelos seus companheiros, um rapaz
muito disciplinado, determinado, muito correto e eu acho isso muito importante em um atleta que tem demonstrado capacidade que eu tenho certeza que
ele vai conseguir realizar seus sonhos
porque ele realmente tem trabalhado
para isso e tem demonstrado capacidade de realização.
RF – Qual a receita de ganhar
praticamente tudo que você disputou nessa década?
BERNARDINHO – Eu acho
que não á mistério em qualquer conquista que se tenha, tudo é fruto de
uma dose de talento e muita determinação, obstinação, auto grau de motivação, ter capacidade de superação
e o que é mais importante durante 10
anos, você jamais se acomodar, é importante que você entenda que a vitória anterior ela não te garante nada no
futuro, você tem que continuar trabalhando, pagando um preço, não pode
se acomodar, relaxar, negligenciar na
preparação, é fruto de trabalho, trabalho em equipe, trabalho árduo, acho
que isso possivelmente é a receita para
o sucesso em qualquer área.
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RF – Então com muita alegria
que queria passar para você esse
troféu que você merecidamente
recebeu, você foi um dos nomes
novos que apareceu nesta década,
nós temos aqui nomes antigos da
relação passada, como Niemeyer,
Pitanguy, Pelé, Roberto Carlos
e você apareceu aí com Gisele
Bündchen, Presidenta Dilma, com
Eike Batista, com Aécio Neves, de
modo que é com muita alegria que
nós passamos as suas mãos esse
troféu e queria que você mandasse
uma mensagem ao povo brasileiro
nesse início de década e nesse início da nova administração da presidenta Dilma, a primeira mulher á
administrar o Brasil.
BERNARDINHO – Eu acho
que se eu fosse falar alguma coisa e
dar uma mensagem pela experiência
que vivi tanto nas quadras no Brasil
e no mundo a fora, eu diria que o brasileiro é um povo que tem um talento, um dom para realizar coisas, que
ele seja disciplinado, determinado,
que ele se prepare, então, preparação
tem haver com educação, tem haver
com capacitação profissional, que ele
não esmoreça, somos muito abençoados em termos um país com tantas
riquezas, com tantas maravilhas e que
a gente saiba aproveitar tudo isso, é
uma década de muitas oportunidades,
o Brasil está hoje em um momento de
muita pujança econômica de grandes
oportunidades que a gente não desperdicem que realmente a gente seja determinado na busca de nosso sonhos de
fazer desse país um país ainda melhor,
maior e um país realmente que seja
uma potência, não apenas esportiva,
uma potência mundial em todos os setores. Então essa é a minha esperança,
vou continuar trabalhando com esse
intuito de dar a minha colaboração,
mas, que todos nós possamos nos unir
como um grande time que podemos
nos tornar.
www.robertofarias.com.br

Por Juarez Leitão
BERNARDINHO, o bem
sucedido dirigente do voleibol
do Brasil. Como treinador de
nossa seleção, arrebatou mais
de trinta títulos em vinte anos
de carreira. Nas quadras é o
terror dos adversários e um
disciplinador exigente de seus
comandados. Tem a marca do
vencedor e domina todos os
segredos de sua profissão. Pai
e mestre de seus “meninos”,
extrai deles todas as possibilidades e assim os transforma
em grandes campeões aqui
e nos pódios do mundo. É o
Senhor das Vitórias do vôlei
brasileiro.

Profissional
Preparado
Eficiente
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Outros Homenagedos receberão
brevemente os seus troféus
Textos de Juarez Leitão

LULA

, o imigrante nordestino, é hoje o mais
famoso brasileiro do mundo, aplaudido pelos líderes do planeta como um líder maior. E, certamente,
o mais amado homem público de toda história do
Brasil, preenchendo as expectativas do imaginário
popular com o autêntico vencedor, aquele que partindo do Nordeste num pau-de-arara percorreu os
mais rudes caminhos para dobrar a própria sorte e
tornar-se o Presidente de seu país.

PELÉ

, o mais completo atleta de todos os tempos, deu ao Brasil
o privilégio de seu nascimento. Em qualquer lugar que nascesse ali instalaria sua majestade natural e o seu trono de REI DO FUTEBOL. Sua
presença promove a alegria geral, produz a concórdia e até fez parar uma
guerra. Com seu talento abismou a humanidade e tornou os donos do
mundo simples súditos de sua genialidade. Caminha, há décadas coberto
de glórias e láureas sem desatinar, porque sabe administrar com perfeita
lucidez e iluminada coerência as difíceis escalas da fama. PELÉ, nosso
primeiro rei contemporâneo.

ROBERTO CARLOS

, o mais aplaudido e mais longevo
artista da música popular brasileira. Menino de Cachoeiro de Itapemirim
conquistou, primeiro o Rio de Janeiro, depois o Brasil e a América Latina
com baladas que traduzem o amor de forma simples e natural. A JOVEM
GUARDA, movimento musical que liderou nos anos 60, expressou no Brasil uma nova interpretação do rock’n’roll. Sua maneira de olhar o mundo e
a vida refletida no lirismo e na espiritualidade de suas canções encantou o
sentimento de gerações e ainda hoje é a forma como muita gente fala sobre
as circunstâncias cotidianas, a defesa da natureza, o amor e a fé. Roberto
Carlos é o nosso outro rei.

OSCAR NIEMEYER

, o grande arquiteto. Artista da forma foi escolhido por Jucelino Kubitschek para erigir seus sonhos de administrador. Desde
o Prefeito que construiu Pampulha ao presidente que ergueu Brasília, Juscelino
só poderia se completar ao lado de seu arquiteto. Um era a alma do outro. Mas
Niemeyer tomou-se também um conquistador do mundo, desenhando de forma
poética os projetos mais lindos em todos os hemisférios, erguendo formas de
concreto armado onde antes só havia chão. E um cidadão vibrante e particpativo dos fatos e atitudes de seu tempo com engajamento declarado e confissão
socialista. Em sua longa trajetória vital confirmou que é possível no ser humano
a convivência do triunfo e da fama com a modéstia e a autenticidade. Niemeyer
é a nossa grande referência de talento, coragem e dignidade
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JURADOS DE ALTO
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Senador José Pimentel entrega Diploma para Senador Inácio Arruda

Presidente da CMF Vereador Acrisio Sena entrega Diploma para o Senador Eunicio Oliveira - Homenagem Especial Campeão de Votos de 2010

Acrisio Sena entrega Diploma para Paulo Sadar
representando o comunicador Paulo Oliveira
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Adauto Bezerra entrega Diploma para o Deputado
Heitor Ferrer (8 vezes homenageado - o maior)
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Sr. Domingos Filho – Governador do Estado,
em exercício|Dr. Raul Araujo – Ministro do
STJ|Dr. Haroldo Rodrigues – Ministro do
STJ|Dep. Francisco Caminha – Presidente de
Assembléia|Gabinete da Prefeita Luizianne
Lins|Dr. Lucio Alcântara – Ex Governador e
Ex Senador|Dr. Pedro Brito – Ex Ministro da
República|Sr. Teodorico Menezes – Presidente do TCE|Dr. Luís Sérgio Gadelha Vieira –
Economista|Sr. Carlos Silva - Radialista|Sr.
Francisco Coelho - Empresário|Dr. Afrânio
Barreira - Empresário|Sr. Humberto Cavalcante – Ex Presidente do Ideal Clube|Sr.
Nazareno Albuquerque – Jornalista e
Publicitário|Sr. Sarmento de Menezes Publicitário|Sr. Alan Neto - Jornalista|Dr.
Darlan Leite – Vice Presidente da ABIH|Sr.
Pedro José – Prefeito de Pacajús|Prof.
Juarez Leitão – Membro da ACL|Sr. Chagas Vieira – Diretor Executivo da TV e FM
Jangadeiro|Dr. Freitas Cordeiro – Presidente
da CDL|Sr. Renato Bonfim – Representante
Comercial|Sr. Leorne Belém - Advogado|Sr.
Antônio Viana – Jornalista e Radialista|Sr.
Paulo Roberto Pinto - Professor|Sr. Erle
Rodrigues – Ex Presidente da Associação
Comercial|Sr. Alexandre Pereira – Empresário
e Presidente da ABIP|Dr. Aquilino Gadelha
– Diretor Regional do Bradesco|Sr. Nelson
Montenegro - Empresário|Sr. Roberto Pessoa – Prefeito de Maracanaú|Dra. Patrícia
Aguiar – Melhor Prefeita do Ceará nos últimos
20 Anos|Sr. Sérgio Braga – Presidente do
Sindicato dos Livreiros|Dr. Pedro Henrique
Saraiva Leão – Presidente da ACL|Dr. Erfon
Ramos – Médico|Dr. Firmo de Castro – Ex
Deputado Federal|Sr. Cláudio Philomeno –
Ex Deputado Federal|Dr. Josué de Castro
– Médico e Professor|Sr. Everardo Teles –
Empresário|Sr. Antônio Goes – Prefeito de Pedra Branca|*Além de pesquisa pela internet
com 2.908 votantes.
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Andrea Barreto entrega Diploma para o secretário
Deodato Ramalho

Angela Cristina Bezerra entrega Diploma para seu
esposo Fernando Bezerra (AMC)

Antonio Viana entrega Diploma
para Acrisio Sena

Antonio Viana entrega Diploma para Cristiane
Holanda representando Dra. Izolda Cela

Danyel Munguba entrega Diploma para sua mãe
Cristina Munguba (DESAFIO JOVEM)

Vice-Gov. Domingos Filho entrega Diploma para
Deputado Roberto Cláudio - Pres. Assembleia

Vice Domingos Filho representando Gov. Cid Gomes
recebe Diploma do Deputado Fco. Caminha - Presidente
da Assembléia Legislativa

Deputado Domingos Neto entrega Diploma para
Vice-Gov. Domingos Filho

Dona Rejane entrega Diploma para seu
esposo Auto Filho

COMISSÃO APURADORA

Dr. Irapuan Aguiar representando seu irmão Ubiratan
Aguiar, Jornalista Antonio Viana, Dr. Luís Dias representando o presidente do TCE Teodorico Menezes e
Diretor da PPE Leonardo Farias apuraram os votos na
Assembléia Legislativa do Ceará, dia 03 de Fevereiro
de 2011.

SOLENIDADE:

Foi realizada na CMF - Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 Luciano Cavalcante, dia 21 de Março (2ª feira) às 10h.
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Erasmo Pitombeira entrega Diploma para
Joaquim Firmino representando Adail Fontenele

Erasmo Pitombeira recendo seu Diploma do vereador
Leonelzinho Alencar

Eunicio Oliveira entrega Diploma á Dona Dayse Machado
representando Sérgio Machado da Transpetro

Fani Soarez entrega Diploma para seu esposo
Ednilo Soarez (7 DE SETEMBRO)

Guilherme Sampaio entrega Diploma
para Artur Bruno

Irapuan Aguiar entrega Diploma para Bruno
Fernandes representando Roberto Mesquita

HOMENAGEADOS A
NÍVEL DE BRASIL:
Ministro Guido Mantega (vai receber o título de Cidadão de Fortaleza), Governador
Cid Gomes, Prefeito Eduardo Paes, Senador
José Sarney, Deputado Michel Temer e Executivo Sérgio Machado.

HOMENAGEADOS A NÍVEL
DE CEARÁ:
Irapuan Aguiar entrega Diploma para Francisco
Sales representando o Dr.Jorge Pinheiro

Leorne Belem entrega Diploma para Raimundo
Matos representando Tasso Jereissati

Luciano Sobreira entrega Diploma para Secretário
Alexandre Cialdini

Maria da Graça Martins entrega o Diploma
para seu esposo Reitor Antônio Colaço (UVA)
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Especial – Senador Eunício Oliveira (Campeão cearense de votos de 2010), Senadores Tasso Jereissati e Inácio Arruda,
Deputados José Pimentel, Raimundo Matos,
Heitor Ferrer, Domingos Filho, Roberto Cláudio e Artur Bruno, Vereadores Salmito Filho,
Acrísio Sena, Vitor Valim e Roberto Mesquita, Executivos Roberto Smith, Erasmo
Pitombeira e Fernando Bezerra, Secretários
Bismarck Maia, Adail Fontenele, Auto Filho,
Izolda Cela, Alexandre Cialdini e Deodato
Ramalho, Presidentes Luiz Gastão, Airton
Queiroz e Miguel Dias, Diretores Tereza
Cristina Munguba, Jorge Pinheiro, José Liberato Barroso, Ednilo Soarez, Reitor Antônio Colaço e Comunicador Paulo Oliveira.
23

Odesio Carneiro entrega Diploma para Marcio
Mesquita representando o Dr. Roberto Smith

Roberto Claudio entrega Diploma para Salmito Filho
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Paulo Roberto Pinto entrega Diploma para Nucia
Melo representando Bismarck Maia (SETUR)

Adauto Bezerra entrega Troféu para Dr. Leorne Belem
-Jurado Homenageado

www.robertofarias.com.br

Pedro Gomes de Matos entrega Diploma para
Raimundo Matos

Acrisio Sena entrega Diploma para o Senador José
Pimentel
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Educação em Primeiro Lugar

P

opularmente conhecido como Cristovam Buarque do Ceará, tendo em vista a
sua insistência em levar temas educacionais para a tribuna, o deputado estadual Professor Teodoro (PSD) continua em seu segundo mandato trabalhando
fortemente pela educação. Educador por excelência, teve sua marca registrada por expandir o ensino superior no interior do Ceará.
O parlamentar acredita que o crescimento do estado só será alcançado se tiver mais
educação e com melhor qualidade. O parlamentar reconhece os avanços do atual governo, porém defende que se deve fazer ainda mais para acelerar os resultados.
Outra bandeira, que marca os dois mandatos do deputado, é a defesa da família, tanto
que preside a Subcomissão em Defesa da Família na Assembléia. A religiosidade também é
marcante na sua atividade parlamentar, principalmente nos assuntos abraçados pela Igreja
Católica, que lhe serviu de base e formação intelectual.
Nesta legislatura, por sua iniciativa, foi criado o Centro Dom Helder Câmara de Formação Política. O espaço, que é coordenado pelo deputado, tem como missão promover junto
aos estagiários da Assembléia, atividades voltadas para a formação e qualificação política,
com foco especial às reivindicações da classe estudantil.
Em sua atividade parlamentar, apresentou projetos de maior alcance, alguns
transformados em lei. Destacam-se o que autoriza a inclusão do leite de cabra
no cardápio das escolas públicas; o que cria o dia do Rádio; o que autoriza
a Seduc a instituir a cesta básica do livro; a Semana Estadual de Valorização do Professor e o Dia de Combate à Violência nas Escolas.
Em seu segundo mandato, Professor Teodoro (PSD) é também vicepresidente da Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), membro das Comissões de Educação, Serviço Público, Ciências e Tecnologia,
Orçamento e Finanças e Constituição e Justiça.
Deputado Professor Teodoro

www.salmito.com.br
Telefones: (85) 3444-8300 / 3278-5543 - e-mail: salmitofilho@yahoo.com.br
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Deputado Federal

O

Deputado Federal Genecias Noronha quando Prefeito de sua terra natal teve um desempenho que o fez tornar-se ícone como administrador. Viabilizando o desenvolvimento do município
com inúmeras obras que deram nova cara a infraestrutura de Parambu, dentre elas:
• 280 casas habitacionais;
• 300.000 m² de Pavimentação Asfáltica na sede
e nos distritos;
• Mais de 400.000 m² de Pavimentação em Pedra
Tosca na se de e em todo o município;
• Mais de 20 Passagens Molhadas;
• Mais de 30 Escolas padronizadas acopladas
com Quadra Esportivas;

26

• 60 Escolas reformadas;
• 02 Ginásios Poliesportivos cobertos na Sede
do Município;
• 12 Postos de Saúde na Sede e nos Distritos;
• Mais de 20 Adutoras;
• Construção de 01 CRAS na sede;
• 01 Polo de Convivência na sede;
• Terminal Rodoviário;
• 16 Praças na sede e nos distritos do município;
• 01 Ponte sobre o Rio Puiu;
• 01 Escola de Ensino Médio em parceria com o
Estado;
• 01 Creche Pró infância na sede do município;
• 01 Escola Profissionalizante em construção em
parceria com o Governo do Estado;
• 01 Delegacia de Polícia em parceria com o Governo do Estado;
• 01 Agência do INSS em parceria com o Governo Federal;
• 02 Açudes de grande porte nas localidades: Assunção e Cipó.
Ao afastar-se do cargo de Prefeito para concorrer a vaga quer hoje ocupa no Congresso Nacional,
tem dado grande suporte a Prefeita Keylly Noronha, quando continua viabilizando recursos para
o desenvolvimento do município como Sistemas
de abastecimento d’água, pavimentação asfáltica,
Calçamento para os povoados do município; Postos de Saúde, Saneamento Básico, Construção de
Hospital, Praças, Quadras Esportivas, dentre outros que darão a Parambu condição de destaque
junto ao cenário nacional.

www.robertofarias.com.br
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Parambu
Prefeitura de

KEYLLY MATEUS NORONHA,

que ocupava o cargo de Vice Prefeita pelo município de Parambu, com a
eleição do Deputado Genecias Noronha, teve a incumbência de dar continuidade ao trabalho por ele iniciado. A
jovem Prefeita, tem recebido grandes
elogios pela sua capacidade de administrar e principalmente pela habilidade em proporcionar o bem estar do
povo de sua terra.
Grande quantidade de obras tem
sido inauguradas na sua gestão, além,
da atenção dada aos projetos que tem
dado destaque a sua administração nas
áreas de Educação, Saúde, Assistência
Social, Agricultura, Cultura e Meio Ambiente tudo isso associados a um suporte de infraestrutura que viabiliza a
execução dos referidos projetos.
Tem dado continuidade ao pagamento do Bolsa Família Municipal Cartão Gente, além de dar total apoio
as ações que estão sendo executados
nos 02 CRAS, no CREAS, no Polo de
Convivência Social, na Casa da mulher, no NASF, no CAPS, nas Unidades
Básicas de Saúde e nos mais diversos
projetos e programas que atendem às
famílias do município.

Em apenas um ano e meio já
construiu 06 Escolas acopladas com
Quadra de esportes, 09 Sistemas de
Abastecimento D’água, 05 Postos de
Saúde, 60.000 m² de pavimentação
asfáltica, 20.000 m² de Calçamento em diversas localidades do município, inclusive Ladeiras que dão
acesso a região Serrana, Viveiro de

Mudas e outras. Encontrando-se em
fase de construção: 04 Passagens
Molhadas ligando a sede com Distritos e Povoados, Escola da Pró Infancia do Bairro Vila Nova, 1.337 Kits
Sanitários, 127 Casas habitacionais,
um Estádio de Futebol em fase de
conclusão; Praça da Juventude, Pórtico do Bairro Santa Rita.

GOVERNO MUNICIPAL

PARAMBU
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PPE | EM REVISTA
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UNIDADE I

UNIDADE II

DIONÍSIO TORRES
R. JOAQUIM NABUCO, 2778
(85) 3272.1771

ALDEOTA
PARQUELÂNDIA
R. PROF. RAIMUNDO VITOR, 310, AV. DOM LUÍS, 1233, SL 105,
(85) 3486.6460
(85) 3287.4896
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UNIDADE III

UNIDADE IV

UNIDADE V

CENTRO
BENFICA
R. PEDRO BORGES, 20, SL 1405, AV. CARAPINIMA, 1630
(85) 3251.1762 / 3254.7922 (85) 3021.5358

www.robertofarias.com.br

UNIDADE VI
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
AV. OLIVEIRA PAIVA, 1500, SL 5,
(BREVE)

PPE | EM REVISTA

Destaque Empresarial pelo quarto ano consecutivo.
Uma história de credibilidade.

Fundada por Antonio José da Costa (in memorian) e Marisley Pereira Brito, a
Sociedade de Advogados, em razão do ingresso no seu quadro societário do
advogado Eduardo César Sousa Aragão, decidiu mudar de nome.
A sua história, no entanto, que se iniciou há quase duas décadas, continua a ser
construída com a dedicação daqueles que, apesar das inúmeras dificuldades
vividas, na prática forense, acreditam ser possível a realização da Justiça.

.............................................................................................................
.............................................................................................................

Av Soriano Albuquerque, 830
JoaquimTávora - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3472-0572 | 3254-1711

Segunda a Sexta de 8h às 17:30h
www.costaebrito.com.br
costaebrito@costaebrito.com.br

......................................................................................................................
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As Melhores Empresas de
Serviços do Ceará - 2011
22ª Edição

Dr. Fernando Novais (DENTALMASTER)
recebe Diploma do Dr. Weiber Xavier

Dr. Francisco Monteiro (HOSPITAL
SÃO CARLOS) recebe Diploma de
Alfredo Marques

Dr. Manoel Perboyre Castelo e Família (CLINICA PERBOYRE CASTELO) recebe
Diploma de Antônio Viana

Dr. Oto de Sá Cavalcante e Ari Neto
(COLÉGIO ARI DE SÁ) recebem
Diploma de Antônio Cambraia

Dr. Wantan Laércio e Dra Vilma
(CLINICA WANTAN LAERCIO)
recebem Diploma de Antônio Viana

Dra. Marisley Brito (COSTA E BRITO
ADVOGADOS) recebe Diploma de
Antônio Cambraia

30

www.robertofarias.com.br

Dra. Riane Azevedo (UNIMED
FORTALEZA) recebe Diploma de
Raimundo Ferreira

PPE | EM REVISTA

Sr. Airton Fernandes e Sra. Erica (filha)
(CLUBE DO VOLEI) recebem Diploma
de Antônio Viana

Sr. Angelo Roncalli
(A3 ENTRETENIMENTO) recebe
Diploma de Ademar Gondim

Sr. Argemiro Guidolin (CROCOBEACH)
recebe Diploma do Dep. Tin Gomes e
do Dr. Paulo Neiva - STDS

Sr. Ari de Sá Neto e Dr. Oto de Sá
Cavalcante (SISTEMA ARI DE SÁ)
recebem Diploma do Dr. Leorne Belém

Srta. Alexia Boyadjian (CLINICA
BOGHOS BOYADJIAN) recebe Diploma
de Renato Bonfim

Sr. Disraeli Ponte (EASY TÁXI AÉREO)
recebe Diploma do Dep. Tin Gomes
e do Dr. Paulo Neiva - STDS

Sr. Ênio Silveira (COLÉGIO ANTARES)
recebe Diploma de Antônio Cambraia

Sr. Estélio Queiroz (COMPASSO
OUTDOOR) recebe Diploma de
Antônio Cambraia

COMISSÃO APURADORA:

Reuniu-se na Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE)
no dia 13 de Junho às 10h e foi formada pelo Sr. Renato Bonfim Representante Comercia, Comandante Cláudio Cavalcante, l, Sr. Eliseu
Barros Diretor da ABIH e Sr. Leonardo Farias Diretor da PPE.

PROGRAMAÇÃO:
Sr. Carlos Magalhães (GUANABARA)
recebe Diploma do Dep. Tin Gomes
e do Dr. Paulo Neiva - STDS

PPE | EM REVISTA

A solenidade de premiação foi realizada no dia 20 de Julho de 2011
(4ª feira) às 19horas no Hotel Gran Marquise.

www.robertofarias.com.br
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Sr. Evandro Colares (ADVANCE) recebe
Diploma de Ademar Gondim

Sr. Fco. Gregório (BIC BANCO) recebe
Diploma de Ademar Gondim

Sr. Fco. Waldo dos Santos Filho (D &
E ENTRETENIMENTO) recebe Diploma
do Dr. Weiber Xavier

Sr. Lindenberg Araújo
(LDB TRANSPORTES) recebe
Diploma de José Medeiros

Sr. Hermano Storti (TAM) recebe
Diploma de Marcos de Holanda

Sr. Luis Vargas de Souza (SAL E BRASA
CHURRASCARIA) recebe Diploma de
Marcos de Holanda

Sr. Luiz Sodré (PIZZA HUT) recebe
Diploma de Deodato Ramalho

Sr. Luzero Almeida (PRESERVA RENT A
CAR) recebe Diploma de Deodato
Ramalho

Sr. Marcelo Vieira (BEACH PARK)
recebe Diploma de Raimundo Ferreira

Sr. Maurilio e Sra. Helielda Menezes
(CEARÁ AUTOS) recebem Diploma de
Renato Bonfim

Sr. Nazareno Albuquerque (JORNAL
O POVO) recebe Diploma de Alfredo
Marques

Sr. Padua Crisostomo (HOTEIS SEARA)
recebe Diploma do Dep. Tin Gomes

Sr. Phileppi Godefroit
(GRAN MARQUISE HOTEL) recebe
Diploma do Dep. Tin Gomes

Sr. Philippe Hubert Gidon
(MCF CONSULTORES) recebe Diploma
de Paulo Roberto Pinto

Sr. Pompeu Vasconcelos (BALADA IN)
recebe Diploma de Ademar Gondim

Sr. Rodrigo Moura (CORPVS) recebe
Diploma de Antônio Cambraia

Sr. Rogério Frota (FACULDADE
CHRISTUS) recebe Diploma do
Dr. Weiber Xavier

Dr. Samuel Albuquerque (CARTÓRIO
AGUIAR) recebe Diploma de Renato
Bonfim

Sr. Sérgio Melo e Sra. Simone Melo
Parente (SM FOMENTO) recebem
Diploma de Raimundo Ferreira

Sr. Walney Haidar (MUST) recebe
Diploma de Paulo Roberto Pinto

As Melhores Empresas de Serviços do Ceará de 2011

A3 Entretenimento|Advance Comunicação|Balada In|Bic Banco|Cartório Aguiar|Ceará Autos|Clínica Boghos Boyadjian|Clínica Perboyre Castelo|Clínica Wantan Laércio|Clube do Vôlei|Colégio Antares|Colégio Ari de Sá|Compasso Outdoor|Corpvs|Costa, Brito e Aragão Advogados|D&E Entretenimento|Dentalmaster
|Espaço Inteligente|Faculdade Christus|FZ Imóveis|Hospital São Carlos|Jornal O Povo|La Maison Dunas|Laboratório Clementino Fraga|LDB Transportes|MCF
Consultoria|Mulher Cheirosa|Must|Plus (Festa/Parque)|Rádio Tempo FM|Sebrae|Sistema de Ensino Ari de Sá|SM Factoring|TV Diário|Unimed.
Turismo: Beach Park (T)|Casa Blanca Turismo (T)|Croco Beach (T)|Easy Táxi Aéreo (T)|Gran Marquise (T)| Guanabara (T)|Hóteis Seara (T)|Hotel Coliseum
(T)|Marina Park Hotel (T)|Mosquito Blue (T)|Pizza Hut (T)|Preserva Rent a Car (T)|Restaurante Oui (T)|Sal e Brasa (T|TAM (T).
Empresas Parceiras da STDS: Casa Blanca Turismo| Churrascaria Sal e Brasa|Hotel Gran Marquise|LDB Transportes|Marina Park Hotel |Unimed Fortaleza
* Foram homenageados pela SETUR-CE os Destaques do Turismo do Ceará (T).
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Sra. Carmem Lúcia (TEMPO FM)
recebe Diploma de Paulo Roberto Pinto

Sra. Laura Squeri (MOSQUITO BLUE)
recebe Diploma de Deoadato Ramalho

Sra. Ana Maria Lira (SEBRAE) recebe
Diploma do Dr. Leorne Belém

Sra. Angela Pinheiro (FZ IMÓVEIS)
recebe Diploma do Dr. Weiber Xavier

Sr. Walney Haidar representando
(TV DIÁRIO) recebe Diploma de
Raimundo Ferreira

Sra. Cláudia Brandão (MARINA PARK
HOTEL) recebe Diploma de Deodato
Ramalho

Sra. Eveline e Srta. Liliane Veloso
(MULHER CHEIROSA) recebe Diploma
de Paulo Roberto Pinto

Sra. Iris e Talita Leite (HOTEL
COLISEUM) receberam Diploma
do Dep. Tin Gomes

Sra. Alana Rebouças (RESTAURANTE
OUI) recebe Diploma de Marcos
de Holanda

Sra. Ticiana e Sr. Afrânio Barreira
(PLUS - FESTAS E PARQUE) recebe
Diploma de Paulo Roberto Pinto

Sra. Verucia Dantas (CRECHE ESCOLA
ESPAÇO INTELIGENTE) recebe Diploma
do Dr. Weiber Xavier

Srs. Adriano e Daniel Fiúza (LA MAISON
BUFFET) recebe Diploma de Alfredo
Marques

COLEGIADO DE JURADOS DE ALTO NÍVEL: 39 VOTOS
Sr. Domingos Filho
– Vice Governador do Estado
Sr. Dep. Roberto Cláudio
– Presidente da Assembléia Legislativa
Sr. Waldemir Catanho
– Secretário PMF e Suplente de Senador
Dra. Patrícia Aguiar
– Secretária Turismo de Fortaleza
Sr. Luiz Gastão
– Presidente da Fecomércio
Dr. Honório Pinheiro
– Presidente da FCDL
Dr. Freitas Cordeiro
– Presidente da CDL
Dr. Beto Studart
– Empresário e Vice Presidente da FIEC
Sr. Sérgio Melo
– Empresário e Presidente da IBEF Nacional
Dr. Aramicy Pinto
– Presidente da Federação Brasileira de
Hospitais
Sr. Edilmar Norões
– Presidente da ACERT e Diretor do SVM
Sr. Regis Medeiros
– Presidente da ABIH
Dr. Ricardo Nibon
– Superintendente do Sistema Verdes Mares
Dr. Teodorico Menezes
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– Presidente do TCE
Sr. Eliseu Barros
– Empresário e Diretor da ABIH
Sr. Antônio Cambraia
– Ex-Deputado e Ex-Prefeito de Fortaleza
Sr. Tin Gomes
– Deputado e Ex-Vice Prefeito de Fortaleza
Sr. Sarmento de Menezes
– Publicitário|Sr. Francisco Coelho
– Ex-Presidente do Sind. das Factorings do CE,
PI e MA
Sr. Renato Bonfim
– Representante Comercial
Sr. Francisco Ribeiro
– Empresário e Ex-Diretor do Diário do Nordeste
Sr. Leorne Belém
– Ex Deputado e Advogado
Sr. Fernando Fialho
– Engenheiro e Empresário
Sr. Lúcio Brasileiro
– Jornalista O Povo e TV Jangadeiro
Sr. Marcus Lage
– Advogado e Colunista
Dr. Marcos de Holanda
– Professor e Advogado
Dr. Álvaro Correia
– Diretor da FIEC

www.robertofarias.com.br

Sr. Alan Neto
– O Povo (Rádio, Jornal e Televisão)
Sr. Nazareno Albuquerque
– Jornalista e Publicitário
Sr. Adriano Nogueira
– Colunista
Sr. Paulo Roberto Pinto
– Professor
Sra. Sônia Pinheiro
Jornalista O Povo
Sr. Ribamar Bezerra
– Empresário
Sr. Antônio Viana
– Radialista e Jornalista
Sr. Roberto Moreira
– Diretor da TV Diário
Sr. Evandro Colares
– Publicitário
Sra. Leda Maria
Jornalista do Diário do Nordeste
Dr. Weiber Xavier
– Médico
Sr. Lazaro Medeiros
– Promoteur e Colunista

*Além de 1019
votos pela internet.
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Empresa Cidadã 2011
Os Melhores contribuintes do ISS de Fortaleza
receberam uma homenagem especial da PMF

Dra. Riane Azevedo (UNIMED FORTALEZA)
recebe Diploma ISS de Alexandre Cialdini

Sr. Fco. José Pontes (TERMACO) recebe Diploma
ISS de Martônio Mont’alverne

Sr. Getúlio Carvalho (SERPRO) recebe Diploma
de Alexandre Cialdini

Sr. Kirlyan Mendonça (BV FINANCEIRA) recebe
Diploma ISS de Alexandre Cialdini

Sr. Manoel Neto da Silva (BANCO DO NORDESTE)
recebe Diploma ISS de Martônio Mont’alverne

Sr. Oliveira Carneiro da Silva (BANCO DO BRASIL)
recebe Diploma ISS de Alexandre Cialdini

Sr. Pedro César Tavares e Sr. André Franco (ODONTO
SYSTEM) recebem Diploma ISS de Alexandre Cialdini
e Martônio Mont’alverne

Sr. Sérgio Nogueira (PROMUS) recebe Diploma ISS de
Alexandre Cialdini

Sra. Luanna Rodrigues (TNL CONTAX) recebe Diploma
ISS de Martônio Mont’alverne
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CUIDAR DA CIDADE É CUIDAR
DA EDUCAÇÃO, DA SAÚDE,
DA INFRAESTRUTURA E O MAIS
IMPORTANTE: CUIDAR DAS PESSOAS.
ESPECIALMENTE DAS QUE
MAIS PRECISAM.

MAIS QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Fortaleza está recuperando a qualidade
do sistema municipal de ensino. Hoje, nossa cidade
possui a terceira maior rede pública do país, atrás
apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 239 escolas
foram reformadas, 48 ampliadas, 31 construídas
e mais 49 unidades adquiridas, num total de 900
novas salas de aula. Sem falar que mais de 200 mil

alunos dos colégios municipais recebem fardamento
completo, mochila, tênis, agenda e merenda de
qualidade. A Prefeitura ainda instalou 228 bibliotecas,
221 laboratórios de informática com Internet banda
larga e adquiriu 263 mil novos livros para o sistema
municipal de ensino.

NOVAS CRECHES
Na atual gestão, o número de creches aumentou
em mais de 100%, passando de 55 em 2005 para 137
unidades em 2011. Além disso, as crianças das escolas
e creches municipais têm até 5 refeições por dia com
um cardápio balanceado e adequado às necessidades
dos pequenos.

MAIS INVESTIMENTOS
NA SAÚDE
Nunca se investiu tanto na qualidade da saúde pública
de Fortaleza. 88 postos de saúde foram reformados e
ampliados e 5 novas unidades foram implantadas.
Além disso, 39 postos passaram a funcionar no
terceiro turno, abertos até 21 horas, e 24 unidades de
saúde agora também abrem nos finais de semana,
garantindo mais de 1 milhão de atendimentos.
Com o trabalho da Prefeitura de Fortaleza, mais de
5 mil profissionais de saúde foram contratados, o
Programa Saúde da Família foi ampliado e 232 equipes
de saúde bucal foram implantadas, triplicando o
atendimento odontológico gratuito à população.
E tem mais: a Prefeitura abriu mais de 3 Farmácias
Populares vendendo remédio até 90% mais barato e
aumentou em 100% a distribuição de medicamentos
na rede municipal. Antes da atual gestão, Fortaleza
contava apenas com 3 CAPS (serviço de saúde
mental) e, agora, são 14 unidades em funcionamento
e uma Residência Terapêutica. Outras grandes
conquistas na saúde foram as quedas de 59% na
mortalidade infantil e de 50% na materna, a construção
de 2 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO),
um Laboratório de Prótese Dentária e a criação de
164 consultórios odontológicos.

MAIS BENEFÍCIOS NO
TRANSPORTE PÚBLICO
A Prefeitura de Fortaleza criou a Tarifa Social. Todos
os domingos, a passagem é mais barata no transporte
coletivo (R$ 1,40), um benefício que atinge 1 milhão
de pessoas. A atual gestão também investiu na frota
do transporte público, uma das mais novas do Brasil,
e implantou a Integração Temporal, que possibilita
ao passageiro pegar mais de um ônibus pelo preço de
uma única passagem, com a opção de não ter que usar
o terminal. Outra inovação foi a criação da Hora Social.
Agora, de segunda a sábado, nos horários de pico (9h
às 10h e 15h às 16h), a tarifa permanece em R$ 1,80
(inteira) e R$ 0,90 (meia).
Aliás, Fortaleza tem a tarifa mais barata do Brasil
entre as capitais de mesmo porte e sistema

integrado, com meia passagem ilimitada para os
estudantes. E tem mais : em Fortaleza, as pessoas com
deficiência têm gratuidade no transporte público,
um benefício que atinge 12 mil usuários.

CARTEIRA DE ESTUDANTE
A Prefeitura garante a carteira de estudantes
gratuita para todos os alunos da rede pública. Aliás,
Fortaleza é a única capital do país onde a meia
passagem é ilimitada para estudantes da rede
pública e particular, beneficiando cerca de 596 mil
pessoas. Isto é, os estudantes podem usar o benefício
quantas vezes quiserem, em qualquer horário e dia da
semana, e sem fardamento escolar, garantindo mais
oportunidade de lazer e cultura para os nossos jovens.

MAIOR PROGRAMA DE
HABITAÇÃO POPULAR
DA NOSSA HISTÓRIA
Antes da atual gestão, Fortaleza investia apenas 6
milhões de reais em habitação popular. Nos últimos
seis anos, já foram investidos mais de 247 milhões
de reais no maior programa de habitação popular
da nossa história, beneficiando mais de 25 mil
pessoas em toda a cidade. São mais de 4 mil casas
prontas e entregues no Alto Alegre, Bom Jardim,
Carlito Pamplona, Floresta, Granja Lisboa, Itaperi,
Passaré, Pici, São João do Tauape, Sítio São João e
outros bairros populares. E tem mais 5 mil casas sendo
construídas. São habitações de 2 ou 3 quartos, com

sala, varanda, cozinha, banheiro, instalações elétrica
e hidráulica, tratamento de esgoto e água encanada.
Com o trabalho da Prefeitura, Fortaleza ganhou um
programa de habitação popular que, além de reduzir
as áreas de risco e garantir moradia digna para a nossa
gente, está regularizando o papel da casa para cerca
de 30 mil famílias.

MELHORANDO
O NOSSO ASFALTO
A Prefeitura conseguiu mais recursos para garantir
a concretização de grandes obras e melhorar a
qualidade do asfalto em Fortaleza. Como as obras
do Transfor, programa que está alargando avenidas
e realizando pavimentação e drenagem por toda
a cidade. Além disso, o Transfor está reformando
terminais, construindo 32 km de ciclovias e 45 km de
corredores exclusivos para o transporte coletivo, que
vão desafogar o trânsito e tomar as viagens de ônibus
mais rápidas. Por onde o Transfor já passou, a realidade
é outra. Basta ver as avenidas Bezerra de Menezes,
Jovita Feitosa, Luciano Carneiro e Domingos Olímpio.

NOVO PV
A Prefeitura de Fortaleza ampliou tudo no Estádio
Presidente Vargas. Agora são 18 entradas, 16 rampas de
acesso, 20 banheiros novinhos, 2 elevadores, catracas
eletrônicas, câmeras de segurança, gramado com sistema
automático de irrigação, assentos individuais para
cerca de 20 mil pessoas e uma cobertura para abrigar a
imprensa, a tribuna de honra, os camarotes e as cadeiras
cativas. Sem falar que o novo PV também oferece
alambrado de vidro inquebrável, como os melhores
estádios do mundo. A Prefeitura de Fortaleza seguiu à
risca todas as normas da FIFA e do Estatuto do Torcedor
para garantir conforto e muita segurança nos jogos.

HOSPITAL DA MULHER
São 70 mil metros quadrados de um equipamento que
vai ter a mesma estrutura dos melhores hospitais do
Brasil. Os dois primeiros blocos do Hospital da Mulher,
onde as pacientes terão acesso a pronto atendimento,

consultórios, laboratórios, enfermaria, 8 centros
cirúrgicos e uma UTI neonatal, já estão praticamente
prontos. E os outros dois blocos, onde vai funcionar
toda a estrutura de manutenção do hospital, estão em
fase avançada de construção.

VILA DO MAR
A Prefeitura está realizando em Fortaleza um dos maiores
projetos de requalificação urbana do Brasil, que vai
beneficiar mais de 300 mil pessoas. Com o projeto Vila
do Mar, toda a região que fica entre o Pirambu e a Barra do
Ceará está recebendo uma infraestrutura completa com
a construção de 1.434 novas habitações, mais de cinco
quilômetros de orla, novo calçadão, ciclovia, anfiteatro,
iluminação pública, rede de drenagem, 14 quadras, 7
praças e quiosques padronizados.

CUCAS
O primeiro CUCA – Centro Urbano de Cultura, Arte,
Ciência e Esporte, o CUCA Che Guevara, já foi entregue
na Regional I, criando mais oportunidades de lazer e

qualificação profissional para os jovens. O CUCA da
Regional V está em fase adiantada de construção, no
Mondubim, e o da Regional VI já está em obras. Além
disso, estão sendo construídas as Praças da Juventude
nos bairros Edson Queiroz, Serrinha e Bonsucesso.

RESPEITO AOS CIDADÃOS
A Prefeitura implantou o Orçamento Participativo
em Fortaleza e hoje o povo fiscaliza, orienta e decide
os destinos da cidade. Em seis anos, mais de 120 mil
fortalezenses decidiram 1.987 ações, das quais 1.190 já
foram concluídas. E, como não há melhoria do serviço
público à população sem a valorização dos Servidores, a
Prefeitura implantou 13 PCCS – Planos de Cargos, Carreiras
e Salários, que garantem remuneração e progressões
mais justas, beneficiando 28 mil trabalhadores.

EMPREGO E RENDA
A consolidação do Réveillon da Paz, segundo maior do
Brasil, garante 100% de ocupação na rede hoteleira
e reúne mais de um milhão de pessoas na praia. E o
apoio da Prefeitura ao pré-carnaval e à profissionalização
do Carnaval, além de incentivar e promover outras
manifestações e eventos culturais, fortalece a nossa
economia e cria novas oportunidades de trabalho para a
população. Com os programas de geração de emprego e
renda, por exemplo, mais de 47 mil pessoas já passaram
por cursos de qualificação profissional.

Passeio Público, reformou o Estoril e o Palácio do Bispo
(Paço Municipal), trazendo de volta a sede da Prefeitura
para o Centro da cidade, e está executando os projetos
de requalificação da Praia de Iracema, da Beira Mar e da
Praia do Futuro. A iluminação de Fortaleza também foi
renovada com quase 8 mil obras, o efetivo da guarda
municipal foi reforçado e hoje conta com cerca de 1.700
guardas e agentes da defesa civil.

CUIDANDO DE TODA A CIDADE
Fortaleza está mais limpa e bonita. A Prefeitura ampliou
a limpeza urbana por toda a cidade, acabou com a
taxa do lixo e devolveu o que havia sido cobrado
indevidamente pela gestão anterior. Ainda recuperou o

COM O TRABALHO DA PREFEITURA,
A VIDA DA NOSSA GENTE MELHORA CADA VEZ MAIS
E FORTALEZA CRESCE SEM PARAR.
Mais de 200 mil novos empregos com carteira assinada entre 2005 e junho/2011 na Região Metropolitana.
Fonte: Ministério do Trabalho – CAGED

Destino mais procurado pelos turistas brasileiros que vêm para o Nordeste.
Fonte: www.hoteis.com

Capital do Nordeste com maior volume de investimentos públicos em 2007, 2008, 2009 e 2010.
Fonte: Frente Nacional de Prefeitos – FNP

Primeiro lugar em transparência entre as capitais do Nordeste.
Fonte: Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc

O melhor e mais completo Plano
Odontológico do Ceará.

Av. Santos Dumont, 5043 | Papicu |Fortaleza-CE | Contato: (85) 3265.5555 |www.planodentalmaster.com.br
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Pensamentos de Lideranças do Ceará

Forças que transformam o varejo

A

estabilidade econômica
dos principais países da
América Latina - em especial o
Brasil - e a atenção dos governos
no controle da inflação têm deixado cada vez mais evidentes as
forças transformadoras do varejo.
A evolução das pessoas e das
organizações passa por fases, e estas, ao se transformarem, geram
novos ambientes e ditam as regras
para que o varejo possa saber o
que pode e o que não pode fazer.
Na economia, o consumidor
tem necessidades e busca soluções
que geram formatos modificados
PPE | EM REVISTA

de acordo com as políticas sociais
de transferências monetárias em
cada região. Renda, emprego, crédito e confiança são vetores que
determinam o ciclo econômico
que desafia o varejo para uma renovação na qual o consumidor se
transforma em comprador.
A crescente urbanização traz
profundas mudanças regionais.
A população urbana se modifica
rapidamente com consequências
demográficas para o varejo, modificando os formatos das lojas para
atender um consumidor urbano
com famílias menores, com maior
www.robertofarias.com.br

maturidade, com decisões críticas
que lhe oportunizam definir escolhas de sortimento, embalagens,
entre outras.
O acesso à tecnologia faz consumidores mais informados e
exigentes, com estrutura familiar
e estilo de vida dentro de necessidades individuais jamais vistas.
O consumidor, que hoje é comprador, quer novas respostas para
suas necessidades. A telefonia
móvel segue em crescimento disponível a toda hora e em qualquer
lugar, influenciando nas decisões
de consumo.
O varejo ainda pode se transformar num agente disseminador
das práticas sustentáveis, para
que isso aconteça é necessário o
desenvolvimento de ações educativas voltadas aos funcionários e
consumidores.
O varejo é hoje definido por
forças transformadoras que são
a economia, a tecnologia, a sustentabilidade, o consumidor e a
demografia. As empresas do varejo precisam criar um diferencial
a partir da construção de sólidas
parcerias com a cadeia de abastecimento, tornando-se eficientes e
modernas, aproveitando as inovações da tecnologia para seus clientes criando com estes vínculos
mais estreitos.
Essa transformação econômica
e social que hora vive o nosso setor deverá trazer novos formatos
para lojas de tamanho menor e lojas especializadas.
Honório Pinheiro
Presidente da Federação das
CDL’s do Ceará
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O Sistema FAEC/SENAR
O

Sistema FAEC/SENARCE composto pela Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Ceará – FAEC e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Ceará – SENAR/AR-CE,
que têm como missões, respectivamente, “Estudar e coordenar a defesa e a representação da categoria
econômica dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo
rural, da pesca, da silvicultura e
da agroindústria, no que se refere
às atividades primárias, deste ou
qualquer outro ramo, independentemente da área, inspirando-se na
solidariedade social, na livre iniciativa, no direito de propriedade,
na economia de mercado e nos
interesses do País” e “Desenvolver
ações de Formação Profissional
Rural – FPR e atividades de Promoção Social – PS, voltadas para
o homem do campo, contribuindo
para a sua profissionalização e integração na sociedade, melhorando
a sua qualidade de vida e dotandoo de condições para o pleno exercício da cidadania” e pelos Sindicatos Rurais, filiados à Federação
que, por sua vez, são todos filiados
à Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil – CNA.
O Sistema tem suas ações voltadas para as áreas sindical – prestando consultoria permanente e
capacitação ao corpo diretivo e
aos empregados dos Sindicatos
Rurais. Assessora os produtores
rurais no preenchimento de declarações do Imposto de Renda e
do Imposto Territorial Rural e no
encaminhamento dos benefícios
previdenciários e emissão de certidões negativas; jurídica – assistência aos produtores rurais no trato
das suas relações com os agentes
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de crédito. Orientação na formatação de contratos e de termos de
parceria e consultoria permanente
nos assuntos trabalhistas, saúde
e Segurança no Trabalho Rural;
Tributários; Previdenciários, Ambientais e Fundiários; técnica –
Assistência técnica e capacitação
nas atividades de fruticultura,
floricultura, cajucultura, bovinocultura ovinocaprinocultura,
suinocultura, avicultura, estrutiocultura, apicultura, piscicultura,
carcinicultura, agroindústria (leite, derivados do pescado, frutas,
couros e peles), administração de
propriedades em regime de economia familiar, administração de
Associações e de Sindicatos Rurais, artesanato, turismo rural e
alimentação alternativa.
Dentre a sua gama de projetos que executa, destaca-se nesta
matéria, aquele que diz respeito à
produção leiteira no Ceará – O Projeto PAS Leite no Ceará: O Projeto Piloto do Programa Alimentos
Seguros – PAS Leite Ceará foi executado nos municípios de Iguatu e
Quixadá. Trata-se de um Programa
de âmbito nacional, coordenado
pelo SENAR Nacional, SENAR/
CE e pelo SEBRAE – Administração Central e o SEBRAE Local,
notadamente, com a colaboração e
a participação imprescindíveis dos
produtores, os maiores beneficiários do Programa.
A principal ação do Programa
está representada pela capacitação
e orientação sobre a metodologia de
Curso de Implantação Orientada –
CIO, envolvendo 21 produtores nos
municípios de Quixadá e Iguatu.
Vale ressaltar que foram capacitados, também, todos os seus colaboradores, tais como aqueles que exercem atividades diárias na produção
www.robertofarias.com.br

e no armazenamento do leite, uma
das características positivas do Programa, a valorização de quantos
são responsáveis pelo seu êxito, nas
21 propriedades rurais em que foram contempladas pelo PAS Leite,
que tem como orientador e supervisor nacional, o Senhor Fabrinni dos
Santos, ao lado dos gestores locais,
nas pessoas dos técnicos Eduardo
Queiroz de Miranda, pelo SENARAR/CE e José Vandi Matias Gadelha, do SEBRAE/CE.
Durante o período de implantação do PAS Leite Ceará foi exercida uma série de ações específicas
junto aos seus participantes, em que
foram abordados conteúdos específicos acerca das boas práticas de
produção de leite; diagnóstico da
propriedade; consultorias para o
Curso de Implantação Orientada
– CIO; coleta e análise da água das
propriedades assistidas; orientação
sobre a cloração da água, independente do resultado das análises; vedação de caixa d’água, limpeza dos
bebedouros, higienização dos ordePPE | EM REVISTA

nhadores; higienização e sanitização dos utensílios e equipamentos
de ordenha e de armazenamento
do produto; higienização e sanitização das tetas; eliminação dos três
primeiros jatos de leite na caneca;
controle de pragas e produção e
armazenamento de alimentos. Todas estas ações são estritamente
indispensáveis para que se obtenha
uma qualidade superior do leite,
tornando-o um produto de elevada
qualidade, permitindo uma maior
competitividade junto ao mercado
atraente, com uma superioridade
no seu valor de venda. É, portanto,
um Programa considerado de elevado valor econômico, merecedores
dos elogios conquistados em todo
o Brasil.

Pelos resultados, verdadeiramente compensadores, obtidos pelo
Programa, seus executores decidiram continuar sua execução, com
maior intensidade, nas regiões de
Iguatu e Quixeramobim, contemplando novos grupos de produtores.
Merece destaque as ações empreendidas pela Laticínio Betânia e pela
empresa de Laticínio Danone, que
trouxeram para o Ceará, pela primeira vez, o sistema de aquisição
de leite pela qualidade, bonificando
àquele de melhor performance, no
que diz respeito à apresentação de
sua qualidade.
Das vinte e uma propriedades
rurais beneficiadas pelo importante Programa, duas se destacaram
como as melhores, por haverem

cumprido 100% dos critérios exigidos pelo Projeto, no caso as propriedades Fazenda Gavião, pertencente
ao Senhor José Wanderley Linhares
e a Fazenda FRAN AGROPECUÁRIA, de propriedade do produtor
rural Antonio Ferreira de Sousa,
cujos atestados lhes foram entregues no recinto do Parque de Exposições Governador César Cals,
por ocasião da realização da EXPOECE 2011, juntamente com os
demais portadores de certificados,
relativos à participação nos cursos
de capacitação do PAS Leite Ceará.
Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC

Dez anos, ainda que um período
breve no desenvolvimento de uma sociedade,
é tempo suficiente para uma reflexão...

O

reconhecimento de quem
se destacou em seu campo
de atuação, nesta primeira década,
é também resultado da competência,
da responsabilidade e do esforço pessoal de cada um.
Mudança é um difícil processo. E
o Brasil, atravessou muitas delas nos
últimos dez anos, gerando sempre
preocupação e expectativa, a de que
pudesse afetar a costumeira harmonia. Mas o esforço de nós brasileiros jamais será em vão. Crescemos
e percebemos que adversidades não
nos enfraquecem, e sim nos estimulam... A inspiração pra lutar contra
as adversidades é buscada naqueles
que marcam a nossa história e dedicam a sua vida em benefício da construção de um país melhor.
Os 10 Brasileiros Vencedores da
Primeira Década do Terceiro Milênio, conseguiram vislumbrar talen-
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tos, os mais diversos, além dos já
conhecidos e reconhecidos, proporcionaram oportunidades, viraram
do avesso, exigiram, e acreditaram
sobretudo na potencialidade própria, dos seus colaboradores e, sobretudo, do seu País.
Penso que esta segunda década
que se inicia, tem como marco fundamental, o de revelar as personalidades
que se destacarão, mesmo estando
diante de desafios diferentes daqueles
vivenciados na década passada.
A PPE, através da promoção
deste prêmio, nos estimula a superar nossas dificuldades e lutar por
um Brasil que realmente ocupe seu
espaço perante a sociedade internacional. E como parceiro, o IBEF Nacional, através de todas as suas seccionais, reafirma o compromisso de
contribuir ativa e criticamente com a
sociedade brasileira.

www.robertofarias.com.br

Sérgio Silveira Melo
Presidente do IBEF Nacional
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O Cearense na história do Brasil

S

tituto Tecnológico da Aeronáutica, revolucionou o
comércio no Rio e em São Paulo com a venda a crediário e foi mentor e artífice de instituições como
Petrobrás, Eletrobrás e BNDES, e assim por diante.
A propósito, Gilberto Freyre, em 1944, proferiu
em Fortaleza, no Teatro José de Alencar, a famosa
conferência que, publicada no jornal Unitário, recebeu o título “Precisa-se do Ceará”. Parsifal Barroso
espelha-se nela para escrever “O cearense”, onde
comenta a respeito: “(...) caberia ao Ceará a patriótica missão de produzir e fornecer ao Brasil seus melhores elementos, para o alargamento e o progresso
contínuos de sua fronteira interna”.
Para Freyre:
(...) o espírito de iniciativa, de luta e de aventura
do cearense não está ligado apenas a triunfos nas
armas, na guerra do Paraguai, na colonização
da Amazônia, no comercio, na indústria, nas
letras, na arte da administração; está também
ligado à historia da liberdade no Brasil.

e a PPE resolvesse premiar os naturais de unidades federativas que mais contribuíram para a
construção do Brasil, os cearenses, certamente, ocupariam os primeiros lugares. Senão, vejamos.
Na introdução do meu livro “A Construção do Ceará: temas de história econômica”, afirmo que ele “é,
antes de tudo, uma reflexão sobre a construção histórica do povo cearense, em sua própria terra”. E por que
“em sua própria terra”? Ora, logo respondo: “ele deu
e tem dado, fora dela, grande contribuição à unidade
brasileira”. E mostro isso no fecho do mesmo livro, que
abro com esta passagem de “Iracema”, de Alencar:”O
primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra
da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça?”
Bem sabemos que tanto a seca quanto a distribuição da terra sob o regime das datas de sesmarias foram
os fatores que mais concorreram para a diáspora cearense. Assim, no verso de Jáder de Carvalho, o cearense “foi surpreender a puberdade na Amazônia”,
onde, mais adiante, retornou para ser arigó e soldado
da borracha, conquistou o Acre; foi ser “paraíba” e
“baiano” no Sudeste, candango em Brasília; comeu
gillete nas areias de Copacabana. Da mesma forma,
ensinou o gaúcho a fazer a charqueada, inventou o
romance nacional, buscou um mundo mais justo em
Canudos, elaborou o primeiro Código Civil brasileiro
inaugurou o primeiro shopping center do Brasil e foi
um dos pioneiros da indústria nacional; criou o Ins48

A maneira de ser do cearense, segundo o sociólogo pernambucano, muito contribuiu para a unidade
brasileira, haja vista que, depois dos bandeirantes, é
o povo que:
(...) mais se tem espalhado, de norte ao sul do
Brasil, pelas cidades grandes e pelos ermos paludosos e terras virgens de civilização, cumprindo
um destino supra-estadual ou supra-regional de
unificador do Brasil - regiões - e de domesticador
ou civilizador de brasis - indígenas ainda agrestes - que eleva sua história dos limites provincianos ou das fronteiras estaduais para torná-la,
como outrora a dos Bandeirantes e a dos Jesuítas, historia dinamicamente brasileira e historia
criadora em dimensões continentais.
Como se vê, a influência do cearense, segundo
Freyre, se derrama “nas áreas brasileiras que tem fecundado com seu sangue e com suas especialidades
de cultura por excelência dinâmica, ativista e ascética”. E, assim, o cearense é merecedor de homenagens pelo destacado papel que tem exercido na
história do Brasil.

Cláudio Ferreira Lima
Consultor Editorial do Anuário do Ceará
Assessor do Presidente do BNB
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Associativismo & Comércio:
Junção de forças, certeza de sucesso

N

inguém (sobre)vive sozinho. Essa máxima reflete
um elemento chave do associativismo: a consciência de que instituir uma empresa sem parceiros,
no mundo globalizado, é assumir
um alto risco no setor de negócios.
Para uma associação dar certo
é preciso que empreendedores parceiros invistam em processos que
integrem toda a cadeia produtiva,
assumam transparência no planejamento estratégico e trabalhem
em equipe - embora mantendo características corporativistas individuais -, a fim de fazer a diferença
no comércio. Em se tratando de
negócios, ultrapassar a etapa da
informalidade é pré-requisito para
micro e pequenos empresários
competirem, pra valer, no mercado. Uma sugestão é que as empresas busquem o apoio do Sebrae e
da CDL de sua cidade.
No Ceará, o exemplo maior
de adesão ao associativismo é
a rede de supermercados Super
Rede. Maior central de compras
do Brasil - conforme a Associação Brasileira de Supermercados
(Abras) -, a Super Rede é resultado da parceria de supermercadistas que, unidos, alcançaram uma
melhor negociação em relação aos
distribuidores. Com lojas exclusivas somente no Estado do Ceará quatro das oito bandeiras (Pinheiro Supermercado; Super Compre
Certo; Super Frangolândia; Super
Lagoa) estabelecidas na Região
Metropolitana de Fortaleza -, a
Super Rede faturou R$ 1,2 bilhão
em 2010. Ao longo de dez anos de
atuação, conquistou associados e
tem conseguido ofertar produtos a
PPE | EM REVISTA

preços acessíveis para o consumidor, sempre respeitando o posicionamento de cada empresa junto
aos seus clientes.
A cultura associativista tem
sido a maior marca da nossa gestão na CDL de Fortaleza. Não é
à toa que o comércio tem adquirido cada vez mais força no estado, tornando-se, inclusive, um referencial para o setor varejista no
Brasil. Por meio da CDL de Fortaleza, o associativismo tem contribuído de maneira eficaz para o
desenvolvimento do Movimento
Lojista e para a sociedade como
um todo. Indivíduos que, legalmente associados, buscam soluções coletivas para atuar no cowww.robertofarias.com.br

mércio, fomentam a possibilidade
de transformar regiões carentes
em pólos varejistas, onde a superabundância de trabalho, bens e
lucros, pode se tornar realidade.
Quanto mais parcerias forem efetivadas, maior será a representatividade do segmento varejista.
Um mercado competitivo exige
dos empresários uma busca contínua por soluções estratégicas para
que seus negócios prosperem no
cenário econômico. A junção de
forças concretiza mudanças e o
associativismo é o principal meio
para se alcançar esse objetivo.
Freitas Cordeiro
Presidente da CDL de Fortaleza
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Um Novo Brasil
N

ão obstante as falcatruas, os
desvios de conduta de uma
parte considerável de lideranças brasileiras, com denuncias a integrantes
dos 3 poderes, o Brasil tem se mostrado mais forte, e esse gigante (pela própria natureza) resolveu sair do “berço
esplêndido” com suas próprias forças,
com a força de suas entranhas, seu próprio povo, e atropelando a tudo e a todos, vem nos surpreendendo e despontando como uma força mundial.
Éramos “O país do futuro”.
Esse futuro chegou muito mais
cedo do que era esperado e hoje, nosso
comércio, nossa indústria dão sinais do
que somos capazes. A agricultura, essa
força, que sempre manteve o comando
do crescimento, nos dá prova de que já
somos o celeiro do mundo, como era
preconizado.
Estamos vivendo uma nova dialética política, econômica e social. As redes sociais de encarregaram de “abrir
os olhos” do mundo, de deixar as “coisas” às claras. As pessoas são estimuladas a sair do marasmo e pensarem,
o consumidor brasileiro passou a ser
exigente, a buscar seus direitos, a exigir
qualidade nos produtos que adquire.
A indústria automobilística, comanda o crescimento industrial. Quem não
se lembra da frase “Nossos carros são
umas carroças” proferida por um expresidente do Brasil? Nossa informática sem conseguir andar, e protegida
por uma “Lei de Reserva de Mercado”
que não ajudava em nada a este país,
ao contrário, nos distanciava a passos
largos do primeiro mundo.
Nossas exportações agrícolas (que
sempre seguraram as barras) se restringiam às matérias primas, que processadas, industrializadas em outros países
às vezes voltavam para nosso consumo, com novo nível de preço, criando
emprego, renda e bem estar em outras
plagas.
O momento nunca foi tão propicio
ao crescimento. Devemos tomar alguns
cuidados sim, como por exemplo, não
nos encantarmos com o lucro maior e
mais fácil, hoje, importando produtos
chineses que, independente de qualidade (produtos chineses na Europa tem
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qualidade superior aos produtos chineses vendidos no Brasil, em sua maioria)
podem vir a estimular um sucateamento de máquinas e humanos (acabando
com o emprego por aqui).
A criatividade está instigada, o
povo volta a pensar, a ficar inquieto, a
buscar novas fórmulas para o consumo
e a produção. O brasileiro se mostra,
segundo estudos do SEBRAE, entre os
povos mais empreendedores do mundo. As novas empresas, em sua grande
maioria, micro, pequenas e em menor
escala, médias vem tendo uma sobrevida maior. O nível de emprego, vem se
sustentando em patamares aceitáveis.
A ascensão das Classes D e E ao mercado consumidor mantêm “azeitada”
a máquina do crescimento. Pessoas
que não consumiam agora direcionam
toda sua renda ao consumo. Como prova dessa nova categoria de brasileiro,
temos um Nordeste sendo descoberto
pelo Brasil.
Nos últimos anos, enquanto a média de crescimento do varejo alimentar
cresceu entre 5% e 6% (BR) enfrentamos no ano de 2006 um crescimento de
15% (Nordeste) crescimento esse que
continua a taxas elevadas. Esses números atraíram investimentos de grandes
grupos mundiais, antes, com suas “baterias de ataque” voltadas apenas para
o Brasil rico, e aportassem por aqui.
Com poder aquisitivo maior, passamos a ser prioridade. O empresariado
local foi instigado e não se fazendo de
rogado, buscou soluções caseiras, procurou estudar mais, trabalhar nichos
de mercado diferenciados, se uniram
em centrais de compras que evoluíram
para centrais de negócios, passaram a
se olhar não mais como concorrentes,
porém, como parceiros, como uma fórmula de se defender da concorrência
que chegou com um custo de capital
mais barato (nossa taxa de juros é uma
das mais altas do mundo). O SEBRAE,
esse grande parceiro dos brasileiros,
passou a ser mais exigido e responde
com competência à demanda que lhes
é imposta.
No estado do Ceará, as redes locais,
sentaram suas bases no interior do estado e continuam avançando. Em escala
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menor, porém no mesmo diapasão, os
supermercados de vizinhança, atentando para a concorrência que “chega de
fora” se uniram, formando também redes de negócios, fortalecendo suas operações, ganhando força frente aos seus
novos concorrentes.
O Instituto Macro, órgão de estudos da FACIC, tem montado parcerias
com instituições como a Federação de
Agricultura e Pecuária do Estado do
Ceará (FAEC), o Instituto Frutal, o
SEBRAE, etc e tem apresentado aos
micros, pequenos e empreendedores
individuais, oficinas, treinamentos, do
que existe de mais avançado no mundo,
além de Lojas Conceito, acessíveis ao
público alvo; também o programa Varejo Competitivo, que nasceu no Ceará
e hoje atravessa fronteiras, treinando
empreendedores durante 4 a 5 meses,
habilitando-os a manterem crescentes
as estatísticas de taxa de sobrevivência
dos pequenos negócios no Brasil.
Finalizando não poderia deixar de
parabenizar a esse empreendedor nato,
que busca através da maior transparência, destacar o trabalho daqueles que
se diferenciaram em seus negócios,
incentivando-os, dando visibilidade ao
trabalho, instigando a outros empreendedores a buscarem o mesmo reconhecimento.
Parabéns amigo Roberto Farias,
pela visão empreendedora, você também merece estar entre os brasileiros
da década.
Francisco de Assis Barreto de Sousa
Presidente FACIC e
Instituto MACRO
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Qualidade:
O grande diferencial para competir

É

praticamente uma equação
matemática: qualidade gera
produtividade que resulta em competitividade e garante sobrevivência.
Simples? Nem tanto. É verdade que
hoje já existe um consenso entre as
micro e pequenas empresas brasileiras de que, para garantir espaço
e impulso para crescer no mundo
dos negócios, é premente investir em
programas de qualidade como estratégia para alcançar e aumentar a
competitividade.
Contribuíram para essa mudança de mentalidade fatores como um
mercado mundial globalizado e mais
exigente e uma maior conscientização popular em relação aos direitos
assegurados pelo Código de Defesa
do Consumidor, o que tem levado
as empresas em geral, e as micro e
pequenas empresas em particular,
a investir em excelência de gestão e
qualificação de processos.
Na verdade, hoje, pequenas,
média ou grandes empresas, todas
reconhecem que foi-se o tempo em
que as ações priorizando a qualidade eram privilégio das grandes organizações. Há muito elas viraram
preocupação global e podem representar a exata medida entre a falência e a sobrevivência, democrática,
de negócios de todos os tamanhos
e aninhados em todos os setores e
segmentos da economia.
Lembra o conceito básico que
norteia os objetivos da qualidade?
Em resumo, eles visam disseminar
ações e culturas voltadas para a excelência de gestões, normas e procedimentos, possibilitando que se compreenda a necessidade de mudança
pessoal e organizacional e, até, de
uma maior visão estratégica do negócio, para alcançar esse objetivo.
Um grande passo dado nessa direção e para popularizar a cultura da
qualidade nas empresas foi o Progra-
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ma Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Lançado em 1990, o PBQP
vem lutando, desde então, pela modernização das empresas brasileiras
e pelo aumento da sua competitividade. E tem sido bem sucedido nesta
empreitada.
Mas, como chegar, com segurança a essa qualidade tão necessária? Qual o melhor caminho a ser
trilhado? Segundo Alfredo Lobo,
diretor da Qualidade do Inmetro, a
base normativa hoje mais utilizada
para a implantação de sistemas de
gestão da qualidade é a norma ISO
9001:2008. “O mérito da ISO 9000
foi exatamente unir as diferentes bases normativas em uma única, hoje
universalmente aceita”.
Seguindo nessa direção e antevendo as demandas nessa área, de
há muito o Sebrae incentiva investimentos em qualidade com ações
como o projeto Bônus Certificação,
incluído no Sebraetec, e o Prêmio
Êxito Empresarial, realizado em
parceria com o Grupo Gerdau.
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Com essas iniciativas, o Sebrae
Ceará une seus esforços ao de ações
pontuais como os da Revista PPE,
que desde o início assumiu a causa
da Qualidade e da Competividade,
funcionando como uma vitrine das
melhores iniciativas na área.
Mais que isso: esta publicação,
com suas premiações, notabilizouse pelo reconhecimento e incentivo
à disseminação dessa nova cultura
que, hoje, sabe-se vital ao progresso
e desenvolvimento do Estado.
Louve-se aqui, então, o pioneirismo desta revista, a coragem de seu
idealizador, Roberto Farias, e a capacidade que sempre teve de influir
junto à sociedade e aos formadores
de opinião, em favor do crescimento e da sustentabilidade empresarial,
que a luta pela Qualidade e a Competitividade representam.
Alci Porto,
Diretor Técnico do Sebrae
Ceará
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Perspectivas do Turismo no Ceará
O

Ceará possui uma vocação
natural para o desenvolvimento turístico. Sua localização geográfica a cerca de 150 milhas da linha do Equador, com temperaturas
médias anuais oscilando entre 26 a
32º centigrados, propicía condições
climáticas exuberantemente, boas
para o incremento dessa atividade
econômica.
Justiça lhe seja feita, o atual governo cearense está a realizar um
esforço dos mais elogiáveis no sentido de propiciar ao Estado as melhores condições para atrair a vinda de
estrangeiros e brasileiros a esta área
do Nordeste Brasileiro.
Mas, infelizmente, há fatores
inibidores dessa ação governamental que independem da vontade e
de todos os esforços postos em prática pelo Governador Cid Gomes.
Tal esforço se verifica, para citar
fatos concretos, com a instituição
do RONDA do Quarteirão, a melhoria e pavimentação das estradas
de rodagem estaduais, do próximo
inauguração do Centro de Eventos
e Convenções e do AQUÀRIO em
fase de promissoras promessas de
financiamento, para citar apenas
poucos exemplos. É que há circunstâncias extremamente inibidoras de sucesso sustentável, face
a fatores que independem de esforços e providências do Governo
Cearense.
Referimo-nos a causas que estão
no fulcro da legislação brasileira,
irremovíveis pelo menos a curto e
médio prazos.
Falamos aqui das condições básicas de segurança que propiciem ao
turista estrangeiro a tranqüilidade
indispensável ao seu deslocamento
dos países de origem até o Brasil.
E isso porque é amplamente divulgado pela imprensa mundial o
número alarmante e aterrorizante
de assassinatos praticados anualmente em nosso País.
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De fato, os números são irretorquíveis e
desestimulantes para o
turista, por mais aventureiro que o seja. Se
não vejamos: em 2009
houve 49.123 assassinatos no Brasil, segundo dados divulgados
inter nacionalmente
pela UNESCO. Esse
quantitativo é maior do
que o número de mortes ocorridos em um
ano no VIETNAM,
no Iraque, no Kosovo ou no Afeganistão,
para citar apenas esses
exemplos.
Ora, é preciso que
o turista tenha vocação de HEROÍ para
enfrentar tal desafio.
Eu próprio, que sou
um a viajor de passaporte sempre em
punho e já andei por
meio mundo, jamais me arriscaria
a essa proeza de visitar um País,
com tamanha insegurança.
De fato, a legislação brasileira é
indulgente e misericordiosa com os
bandidos.
Por isso é que a quantidade de
turistas estrangeiros a visitar o Brasil é insignificante comparada com
os índices alcançados por outros
países. Vou citar números, pois eles
são mais significativos que meras
palavras.
Enquanto o nosso País recebeu
cerca de 4 (quatro) milhões de visitantes, no ano de 2010, o Marrocos acolheu 12 (doze) milhões de
estrangeiros no mesmo período,
sendo que a França alcançou 73
milhões, a Itália 64 milhões e a Espanha 57 milhões de turistas.
E não se diga, como justificativa para nossa debilidade, no caso,
que o potencial de atrações nesses
www.robertofarias.com.br

países é bem maior. Sem dúvida
que poderá até vir a ser.
Mas, o Brasil possui a Amazônia; as praias e dunas belíssimas
do Nordeste; Salvador e a Bahia
com sua cultura diferenciada,
seu FOLCLORE e suas tradições
afro-indígenas; o Rio de Janeiro
que é a cidade mais bela do mundo; as cataratas do Iguaçu e o
Pantanal, para citar apenas alguns
exemplos.
Todo esse potencial, é todavia
frustrado pela INSEGURANÇA
reinante no nosso País, cujo Governo, por seus poderes executivo,
legislativo e judiciário, não adota
providências contundentes de molde a resolver essa situação inibitória de todas as atividade, que constrange as pessoas a avassala o País.
Prof. Paulo Roberto Pinto
(um dos homens mais viajados do Ceará)
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Saúde
Um setor que carece de atenção

S

empre que se faz uma análise
global da situação econômico
financeira, de desenvolvimento e de
perspectiva do Brasil a cada governo
que se inicia, pontifica como prioridade a educação e a saúde como
problema nacional. Entendo, que
ambas estão umbilicalmente ligadas,
pois se tivermos educação de qualidade certamente teremos acentuada
melhoria da mão de obra especializada, não só de nível médio como
de nível superior. Tal fato, perpassa
pelas escolas profissionalizantes e
também pelas universidades (públicas e privadas) responsáveis pela formação profissional de nossa juventude. No caso especifico da saúde
dispomos de muitos postos de trabalho na rede hospitalar mas, temos
grandes dificuldades no processo
de seleção, pela notória ausência de
mão de obra capacitada. Um dos fatos que merece grande atenção neste
particular, são os modernos conceitos de gestão, que exigem para sua
execução pessoas com experiência,
principalmente no setor de tecnologia da informação TI., sem esquecer
que os avanços tecnológicos na área
da saúde estão sempre acontecendo,
passando a exigir dos profissionais
de saúde conhecimentos que vão
além de suas especialidades. Isto
posto, seria o caso de se perguntar:
“ Como anda e como ficará a saúde
do cidadão brasileiro nos próximos
10 anos? È bem verdade que o tema
é palpitante mas poderemos elencar
alguns tópicos que consideramos
fundamentais: 1. Antes da promulgação da nossa Constituição cidadã
de 1988, nas décadas de 50,60,70
priorizava-se o tratamento da doença. A partir da década de 80, a própria Organização Mundial de SaúdeOMS passou a abordar a “promoção
da saúde”. È certo, que a promoção
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da saúde, exige melhor educação do
nosso povo, no que diz respeito aos
cuidados elementares com a saúde
(vacinação, educação doméstica, alimentação e etc..) fatores essenciais
na antecipação aos tratamentos que
originam internações de alto custo, e óbitos certamente evitáveis
na maioria das vezes. 2. A gestão
da saúde no Brasil em face do que
preconiza a Constituição é exercida
em 03 níveis de Governo: Federal,
Estadual e Municipal. Temos o Sistema Único de Saúde-SUS, que por
lei abriga toda população brasileira,
mas que em virtude de sua complexidade e abrangência, atende em
torno de 140 milhões de pessoas, ficando outras 40 milhões a utilizar o
que denominamos saúde suplementar, no caso as operadoras, seguradoras, cooperativas etc. Ora, é bem verdade que todos os dias a mídia nos
mostra os gargalos da saúde pública,
em todas as regiões do Brasil, principalmente no tocante as emergências, que via de regra não têm como
resolver o caso dos pacientes que ali
chegam em grande quantidade pelos
mais variados motivos, (acidentes de
trânsito, AVC´S, etc..) e que mesmo
após o atendimento necessitam de
leitos de UTI´S sempre em falta em
virtude da superlotação. 3. O IBGE
recentemente publicou estatística
onde mostra que a expectativa de
vida do brasileiro hoje é de 73 anos.
Segundo o Professor Antero Coelho
Neto (ex integrante da Organização
Mundial de Saúde-OMS com vasto
currículo) e mais de 100 livros publicados, nos próximos 10 anos este
número passará para 100 anos e em
2050, 120 anos, com o agravante que
a população idosa, nesta época será
maior do que a jovem e segundo o
Professor Antero, o Brasil não está
preparado para cuidar de sua popu-
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lação idosa, até mesmo nos aspectos
mais simples, ou através de medidas
educativas elementares. E agora o
que se deve fazer? Em primeiro lugar promover um maior rigor com
os gastos públicos em saúde, através
de auditoria interativa dos recursos
repassados. Passar a se pensar mais
na saúde para o cidadão do que em
projetos políticos pessoais. Promover uma maior integração com o
setor privado, através das Parcerias
Públicos Privadas, que possuem os
melhores serviços com tecnologia
de ponta e que realizam o atendimento a um custo menor do que se
porventura os governos passarem a
abrir e montar serviços similares em
todo território nacional. Muito se
tem a realizar, mas só conseguiremos melhorar a prestação do serviço
à saúde do brasileiro, se realmente
existir além da conscientização plena para fazê-lo decisão política por
parte do Governo.
Luiz Aramicy Bezerra Pinto
Presidente da Federação
Brasileira de Hospitais-FBH
Presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará-Ahece
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Resultados até Outubro/2011
De 2001 até outubro/2011 o MBS Ceará distribuiu com

20.766.436 kg de alimentos.

Até outubro de 2011:
Alimentos arrecadados: 2.938.395,77 kg
Alimentos distribuídos: 3.066.811,34 kg
Refeições complementadas: 27.998.919
Parceiros doadores: 515
Entidades sociais: 997
Abrangência geográfica: Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, Guaiúba, Palmácia,
Paraipaba, Pacajus, Maracanaú, Maranguape, Itapipoca, Russas, Beberibe, Jaguaruana, Quixadá,
Quixeré, São Luiz do Curu, Quixeramobim, Choró Limão, Barreira, Pentecoste, São Gonçalo do

EDUCAÇÃO | SAÚDE | CULTURA | LAZER | ASSISTÊNCIA

NOSSA RAZÃO É O SOCIAL
O Serviço Social do Comércio é uma entidade ligada ao
Sistema Fecomércio. Há mais de 60 anos, é pelo bem estar dos
brasileiros que o SESC atua, sem distinção de idade, classe social
ou escolaridade. Para tanto, são oferecidos diversos serviços
em Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Assim o
SESC se faz referência em todo o Brasil no atendimento aos
comerciários e dependentes. No Ceará, 93% da população é
beneficiada com as ações e projetos do SESC, em 157 municípios.

As Melhores Empresas Comerciais,
Industriais e Agropecuárias
do Ceará - 2011
22ª Edição

Dirigentes das
Empresas parceiras
da Secretaria do
Trabalho e
Desenvolvimento
Social do Ceará.

COMISSÃO APURADORA

Reuniu-se na CDL no dia 04 de Agosto às 15
horas e foi formada pelo Sr. Everton da Silva
- FECOMÉRCIO, Sr. Antônio Carlos Rodrigues
- CDL, Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial, Sr. João Cassiano de Oliveira – FCDL.

SOLENIDADE:

Foi realizada no La Maison Dunas, Salão Mar
– Dia 31 de Agosto (4ª feira) às 19h30m.
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Projetos Criados,

Consolidados e
Copiados.

Dirigentes das Empresas: Aço Cearense, Água de Coco, Asa Sul, Auto Peças Padre Cícero, Avine, Betânia, Bons Ventos Energia Eólica, BSPAR, Casa
Freitas, Ceará Motor, Celigráfica, Cialne, Coelce, Couro Fino, DAG, Decorart, Del Rio, Diagonal, Eletrônica Apolo, Fortaleza Tintas, Free Shop Parque
Recreio, Frutacor, Gerardo Bastos, Granja Regina, Ibyte, Jaysa, Jotujé, Kokid, Maraponga Mart Moda, Mercadinhos São Luiz, Moinho Dias Branco,
Naturágua, Newland, Normatel, Óticas Boris, O Boticário, Pague Menos, Pão de Forno, Premium Blindagens, Queiroz Galvão, Rabelo,Roma Distribuidora,
Rosas Reijers, Sanauto, Sellene, Shopping Iguatemi, Shopping ProHospital, Sorveteria 50 Sabores, Têxtil Bezerra de Menezes, Via Sul Fiat.

COLEGIADO DE JURADOS DE ALTO NÍVEL: 39 VOTOS
Dr. Domingos Filho – Vice Governador do Estado e Ex-Pres. da ALC;
Sr. Deputado Tin Gomes – Vice Presidente da ALC e Ex-Presidente da CMF;
Sr. Waldemir Catanho – Secretário da PMF e Suplente de Senador;
Dr. Ubiratan Aguiar – Ministro do TCU;
Sr. Antônio Cambraia – Presidente da CEGÁS e Ex-Prefeito de Fortaleza;
Sr. Flávio Saboya – Presidente da FAEC;
Sr. Honório Pinheiro – Presidente da FCDL;
Sr. Francisco de Assis Barreto – Presidente da FACIC;
Sr. Freitas Cordeiro – Presidente da CDL;
Sr. João Guimarães – Presidente da ACC;
Sr. Luiz Gastão – Diretor Presidente da Fecomércio;
Sr. Beto Studart – Empresário e Vice Presidente da FIEC;
Sr. Paulo André Holanda – Presidente da Cia Docas do Ceará;
Sr. Sérgio Melo – Empresário e Presidente do IBEF Nacional;
Sr. Aramicy Pinto – Presidente da Federação Brasileira de Hospitais;
Sr. Carlos Mapurunga – Presidente da SESCAP;
Sr. Duda Brígido – Publicitário;
Sr. Nazareno Albuquerque – Jornalista e Publicitário;
Sr. Francisco Coelho – Ex-Presidente do Sindicato das Factorings do Ce, Pi e Ma;
Sr. Afrânio Barreira – Empresário;
Sr. Leorne Belém – Ex-Deputado e Advogado;
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Sr. Lúcio Brasileiro – Jornalista de O Povo e TV Jangadeiro;
Sr. Antonio Viana – Jornalista da Rádio Cidade e do Jornal O Estado;
Sr. Renato Bonfim – Representante Comercial;
Sr. Álvaro de Castro Correia – Empresário e Ex-Presidente da AEDI;
Sr. Alan Neto – O Povo (Rádio, Jornal e Televisão);
Sr. Sérgio Braga – Empresário e Ex-Secretário do Estado;
Sr. Luciano Felício – Representante Comercial;
Sr. Perboyre Castelo – Dentista e Professor;
Sr. Fernando Novais – Dentista e Empresário;
Sr. Fco. Waldo Filho – Diretor da D & E Entretenimento;
Sr. Cláudio Philomeno – Ex-Deputado;
Sr. Wantan Laércio – Médico;
Sr. Sarmento de Menezes – Publicitário;
Sr. Juarez Leitão – Escritor e Poeta;
Sr. João de Deus C. Lima – Empresário da Agropecuária;
Sr. Daniel Fiúza – Diretor do La Maison;
Sr. Albino Moreira – ALMONT;
Sr. Marcos de Holanda – Advogado

*Além de
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928 votos pela internet
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Sr. Alan Bessa (ASA SUL) recebe Diploma
de Fco. das Chagas Marques da Transpetro

Sr. Alexander Palácio (CEARÁ MOTOR)
recebe Diploma de Renato Bonfim

Sr. Alexandre Sleiman (DAG) recebe
Diploma Dr. Honório Pinheiro

Sr. Edmilson Lima (GRANJA REGINA)
recebe Diploma de Fernando Novais

Sr. Antonio Melo Jr. (NORMATEL)
recebe Diploma de Nelson Gonçalves

Sr. Bruno Bastos (GERARDO BASTOS)
recebe Diploma de Fernando Novais

Sr. Carlos Pereira (DEL RIO) recebe
Diploma de Juarez Leitão

Sr. Cid Holanda (MARAPONGA MART
MODA) recebe Diploma do Dep. Tin Gomes

Sr. Daniel Gutierrez (MOINHO DIAS
BRANCO) recebe Diploma de Álvaro
de Castro Correia

Sr. Antonio Arinilo Maia (BETÂNIA)
recebe Diploma de Fco. das Chagas
Marques da Transpetro

Sr. Gustavo Franco (ROSAS
REIJERS) recebe Diploma de
Pedro Gomes de Matos

Sr. Fernando Ramalho (MERCADINHOS
SÃO LUIZ) recebe Diploma de Álvaro
de Castro Correia

Dr. Felipe Melo (RABELO) recebe
Diploma da Dra. Simone Veras

Sr. João Fiúza (DIAGONAL) recebe
Diplomas da Dra. Simone Veras

Sr. José do Egito (JOTUJÉ) recebe
Diploma do Dep. Tin Gomes

Sr. Rafael Carneiro (CIALNE) recebe
Diploma de Juarez Leitão

Sr. Mário Queirós (PAGUE MENOS)
recebe Diploma de Albino Moreira

Sr. Pedro Marcos Lins (VIA SUL FIAT)
recebe Diploma de Antônio Viana

Sr. Otácio Neto (KOKID) recebe
Diploma de Dep.Tin Gomes

Sr. Pedro Ivo (IBYTE) recebe Diploma
de Fernando Novais

Sr. Osvaldo Studart (NEWLAND)
recebe Diploma de Álvaro de Castro
Correia

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

Sr. Raphael Lima (PREMIUM
BLINDAGEM) recebe Diploma de
Pedro Gomes de Matos

Sr. Reginaldo Oliveira (PÃO DE
FORNO) recebe Diploma de Albino
Moreira
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Sr. Rodrigo Farias (O BOTICÁRIO)
recebe Diploma de Albino Moreira

Sra. Ludmilla Mota Jataí (JAYSA)
recebe Diploma do Dep. Tin Gomes

Sr. Valman Miranda (BSPAR) recebe
Diploma de Renato Bonfim

Sr. Sérgio Araújo (COELCE) recebe
Diploma da Dra. Simone Veras

Sr. Rodrigo Roma (ROMA
DISTRIBUIDORA) recebe Diploma
do Dr. Honório Pinheiro

Sr. Tom Arrais (AÇO CEARENSE)
recebe Diploma de Fco. das Chagas
Marques da Transpetro

Sr. Washigton Soares (QUEIROZ
GALVÃO) recebe Diploma de Pedro
Gomes de Matos

Sra. Neusa Vasconcelos
(SORVETERIA 50 SABORES)
recebe Diploma de Antônio Viana

Sr. Rogério Soares (COURO FINO)
recebe Diploma do Dr. Honório Pinheiro

Sr. Washington Macário (IGUATEMI)
recebe Diplomas da Dra. Simone Veras

Sra. Aline Texeira (FRUTACOR) recebe
Diploma de Fernando Novais

Sra. Marta Farias (TBM TÊXTIL)
recebe Diploma da Dra. Simone Veras

Srs. Airton Carneiro e Airton Carneiro
Jr. (AVINE) recebem Diploma de Fco.
das Chagas Marques da Transpetro

Sras. Aline e Patricia Telles
(NATURÁGUA) recebem Diploma
de Álvaro de Castro Correia

Sra. Maiza Rodrigues (BONS VENTOS)
recebe Diploma de Renato Bonfim

Sr. Valter Tomáz (ELETRONICA APOLO)
recebe Diploma de Juarez Leitão

Srs. José Benevides e José Martins
(SELLENE) recebem Diploma
da Dra. Simone Veras

Sr. Edmilson Vasconcelos (AUTO
PEÇAS PADRE CÍCERO) recebe
Diploma do Dr. Roberto Farias

Srs. Glauco Holanda Jr. e Rufino Neto
(SHOPPING PROHOSPITAL)
recebem Diploma de Antônio Viana

Srs. José Airton e Clayton Boris
(ÓTICAS BORIS) recebem Diploma
do Dr. Honório Pinheiro

ANTÔNIO VIANA

AM CIDADE
860 de 6h30min às 8h
e de 10h às 11h
www.antonioviana.com.br

É DA CIDADE

30 anos

Experiência, Transparência
e Credibilidade
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Grandes projetos estão
construindo um novo Ceará
O Ceará começa a viver um novo momento de sua história. Grandes projetos,
sonhados por várias gerações, tornam-se realidade e dão um novo impulso
econômico e social para o nosso Estado.
A Companhia Siderúrgica do Pecém
(CSP), por exemplo, encontra-se
em estágio avançado. As obras de
terraplenagem seguem em ritmo
acelerado e, em breve, começarão as
obras civis. Já a Refinaria Premium
II apresenta o terreno completamente
liberado. Iniciou-se o cercamento
e, em breve, o local estará pronto
para receber as obras do empreendimento.
Esses grandes projetos estão situados
no Complexo Portuário e Industrial
do Pecém (CIPP), que em 2011 viveu
um momento histórico: a presidenta
Dilma Rousseff e o governador Cid
Gomes deram início às obras de terraplenagem da CSP e inauguraram
o Terminal de Múltiplas Utilidades
do Porto do Pecém (TMUT) e o
Sistema de Correia Transportadora
de minérios.
64

“O Porto do Pecém, assim como
todos os equipamentos logísticos de
suporte que ele exige, é uma arma
dos habitantes do Ceará, e do Nordeste, contra uma ideia muito forte
que existe no Brasil, que o Nordeste
não pode ter uma Siderúrgica, não
pode ter uma Refinaria. Hoje estamos vendo o contrário”, ressaltou
a presidenta. Dilma enfatizou ainda
que, para que esse dia acontecesse,
foi necessário que o Estado tivesse à
frente a liderança política do governador Cid Gomes.
A presidenta celebrou também a instalação da Refinaria Premium II no
Ceará. Segundo ela, a obra juntamente
com o Porto do Pecém refletem o modelo de desenvolvimento da indústria
brasileira adotado pelo ex-presidente
Lula e que terá continuidade em sua
gestão. “As ações do Governo no
Nordeste tratam de construir refi-
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narias, mas também tratam de tirar
os brasileiros da extrema pobreza.
O Brasil é hoje o que é, porque o
Governo mudou o modelo de desenvolvimento do Nordeste”, explicou
Dilma.
O governador Cid Gomes lembrou
ainda que há cinco décadas o povo
cearense sonhava com a implantação
da siderúrgica. “Ela começa a se
materializar. Um empreendimento
desses é capaz de mudar a base
econômica e social de qualquer
Estado, e de qualquer país”, avaliou
Cid. Segundo o governador, a partir
da implantação do empreendimento,
que conta com investimentos de US$
4,2 bilhões, o Ceará vai ter potencialidade para atrair as indústrias de
base, gerando mais emprego e renda
para os cearenses. “O nosso país
não pode ficar exportando matériaprima. A gente tem que produzir.
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Isso significa emprego e renda para
o nosso povo”, ressaltou.
Cid Gomes ressaltou ainda a importância da implantação da Correia
Transportadora e do novo TMUT,
que vai quintuplicar a capacidade
de movimentação de contêineres
no Porto do Pecém. O governador
considera que, com as implantações
desses projetos, o Porto do Pecém
poderá concorrer com todos os portos
do Brasil e transformar-se numa central de chegada e saída de produtos.
“Com a ampliação e a incorporação
da nova tecnologia da Correia, o
Pecém será um equipamento importante para todo o Nordeste, Brasil e
América Latina”, destacou.

Companhia Siderúrgica
do Pecém (CSP)

A CSP, com investimentos de US$
4,2 bilhões, vai impulsionar o Estado
e colocá-lo em um novo patamar de
desenvolvimento, permitindo maior
competitividade. Além disso, a Siderúrgica vai promover aumento da
arrecadação de impostos e tributos,
que serão refletidos na ampliação
e melhoria nas ofertas de serviço
público. A geração de emprego e
renda é um dos pontos fortes do
equipamento. Serão gerados 23 mil
empregos diretos e indiretos durante
a fase de construção da usina e 14
mil durante sua operação.
A prioridade é utilizar o máximo de
mão de obra local, com o objetivo
de contribuir para o crescimento e
o desenvolvimento da região. As
questões ambientais são uma prioridade. Cerca de 25% dos investimentos, aproximadamente R$ 2 bilhões,
serão aplicados em equipamentos
modernos e de alta eficiência para
controle e monitoramento das emissões atmosféricas, descarte de efluentes e gerenciamento de resíduos.
Resultado da parceria entre a brasileira Vale e as coreanas Dongkuk e
Posco, a Companhia Siderúrgica
do Pecém - CSP, é a primeira usina
siderúrgica integrada do nordeste
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do Brasil. A CSP vai estimular o
crescimento econômico do Ceará e,
em sua primeira fase de operação,
produzirá 3 milhões de toneladas
de placas de aço por ano. As placas
serão produzidas com tecnologia e
padrão de excelência mundial e, por
isso, apresentarão alta qualidade metalúrgica. O produto será vendido no
mercado internacional e contribuirá
para o aumento e reposicionamento
das exportações do Brasil.

Sobre as empresas

O empreendimento é a união de
forças entre o minério de ferro de altíssima qualidade da Vale, a tradição
e o conhecimento do mercado de
placas pela Dongkuk e a expertise
e tecnologia de produção de aço da
Posco.
Com sede no Brasil e presente nos
cinco continentes, a Vale é líder
mundial na produção de minério de
ferro e pelotas e a segunda maior
produtora de níquel. Os negócios
da empresa se expandem pelos
segmentos de logística, energia e
siderurgia, integrados à mineração e
considerados estratégicos.
De acordo com a sua diretriz de sustentabilidade, a Vale procura atuar
com responsabilidade socioeconômica e ambiental nos territórios em que
está presente, objetivando construir
um legado positivo nas regiões onde
atua.
A Dongkuk Steel, por sua vez, atua
no setor da siderurgia há 57 anos,
produzindo cerca de 6,4 milhões de
toneladas de aço por ano. Oferece
produtos como chapas grossas,
vergalhões e perfil estrutural para
a indústria naval, construção civil,
máquinas e equipamentos. A Dongkuk valoriza a inovação tecnológica,
a melhoria da qualidade de vida e a
excelência de produtos e serviços.
A Posco, que em 2010 produziu
quase 35,4 milhões de toneladas de
aço, tem por pilares uma administração ambientalmente correta, a
administração aberta e uma gestão
criativa focada sempre na geração de valor para seus clientes.

www.robertofarias.com.br

A importância do aço

O aço está presente no nosso dia a dia,
pois é matéria-prima na construção
de pontes e edifícios, na fabricação
de eletroeletrônicos, peças para carros, trens, caminhões e até mesmo de
brinquedos, embalagens, acessórios
para casa, equipamentos hospitalares
e ferramentas de trabalho. Antes de
ganhar forma, estes equipamentos,
materiais e produtos passam por um
processo industrial, que transforma
em aço o minério de ferro encontrado na natureza. A esta indústria
da transformação damos o nome de
siderurgia. Por isso, as siderúrgicas
são tão importantes para o processo
de desenvolvimento da sociedade, de
aprimoramento tecnológico, incremento da cadeia produtiva e atração
de novos investimentos.

Terminal de Múltiplas
Utilidades do Pecém
(TMUT)

O Terminal de Múltiplas Utilidades do
Porto do Pecém (TMUT) quintuplica
sua capacidade na movimentação de
contêineres, passando de 150 mil
contêineres/ano para uma projeção
de 750 mil unidades por ano. Na
prática, o TMUT consolidará ainda
mais a posição do Porto do Pecém,
que já é o primeiro em exportação de
frutas frescas, calçados e o terceiro
em minérios. Ao todo, foram investidos R$ 414 milhões e gerados 800
empregos diretos.
As obras do Terminal incluíram
serviços de ampliação da ponte em
348 metros e do quebra-mar em mais
mil metros. Dentro da obra, ainda
entrarão em operação dois berços
de 350 metros cada, que fazem
parte do cais do TMUT. Esses dois
berços contarão com 87 mil metros
quadrados de retro, área para estoque
de contêineres e plugagem de contêineres refrigerados. Nessa ampliação,
o porto, localizado em São Gonçalo
do Amarante, disponibilizará mais
420 tomadas para os contêineres,
destinados à movimentação de frutas
e alimentos perecíveis, totalizando
1.300 tomadas.
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Sistema de Correias
Transportadoras (CT)

Localizado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP),
a estrutura proporciona praticidade
operacional, modernidade e altas
taxas no transporte de granéis sólidos e, efetivamente, um potencial
acréscimo nas infraestruturas e
equipamentos instalados no local.
Com seis quilômetros de extensão e
capacidade para movimentar 2.400
toneladas por hora, o sistema de correias transportadoras equivale a 200
caminhões/hora (12 toneladas cada)
carregados com minérios.
O sistema é composto por três
tramos, sendo um transportador
convencional (interligado no píer 1
aos descarregadores de navios GSU
e CSU) e dois transportadores tubulares, com tecnologia alemã e fabricação totalmente nacional. Além da
elevada capacidade de transporte, as
correias transportadoras instaladas
no CIPP operam de forma totalmente
fechada, evitando, assim, a geração
de pó de minérios durante o trajeto,
o que representa um ganho para o
meio ambiente da região.
Os projetos executivos, as fabricações, montagens e testes foram
executados pelas empresas Koch
do Brasil, de Belo Horizonte, e
Normatel Engenharia, de Fortaleza.
Foram investidos R$ 156,3 milhões
na implantação e gerenciamento,
sendo R$ 120,5 milhões oriundos
de recursos do BNDES e R$ 35,8
milhões do Tesouro do Estado.

Como funciona

O carvão mineral é retirado dos
porões dos navios por equipamentos
apropriados (GSU e CSU) e descarregado sobre a correia transportadora
instalada ao longo do píer. Na junção
da Ponte de Acesso com o píer 1, foi
instalada uma Torre de Transferência para possibilitar a mudança de
direção da correia em 90º.
Posteriormente, a torre segue sobre
os apoios instalados na lateral da
Ponte de Acesso até um ponto específico sobre as dunas entre o Porto
do Pecém e o Complexo Industrial,
onde foi instalada outra Torre de
Transferência para seccionamento e
alteração de direção.
Uma terceira e última torre de transferência segue até um ponto final na
junção da CE 422 com a faixa norte
de infraestruturas do CIPP, para possibilitar a entrega do granel sólido
às diversas empresas usuárias deste
sistema. Neste ponto, essas empresas
instalam seus sistemas próprios de
correias transportadoras, para levar
os minérios até seus Pátios Internos
de Matérias-Primas. As correias são
acionadas em tambores, responsáveis
pelo seu tracionamento. Roletes de
diferentes formatos e funções, situados abaixo e acima da correia, são
responsáveis pela sua sustentação.
Cada uma das três etapas de transferência é dotada de um sistema de
filtros, evitando a geração de pó. No
percurso, o sistema de transporte,
totalmente fechado, evita a saída de
pó para o ambiente externo.

CTTC será Centro
de Excelência
para capacitação
tecnológica
O Centro de Treinamento Técnico
do Ceará (CTTC), localizado no
entroncamento das rodovias CE
085 (Estruturante) e CE 422, em
Caucaia, na Região Metropolitana
de Fortaleza, irá promover a capacitação e a formação de mão de obra
básica e continuada para atender às
demandas da refinaria, siderúrgica
e termoelétrica que estão sendo
implantadas no Complexo Industrial
e Portuário do Pecém (CIPP), abrangendo os municípios de Caucaia e
São Gonçalo do Amarante.
A iniciativa Estadual é coordenada
pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado
do Ceará (Secitece). O CTTC irá
capacitar 12 mil pessoas por ano,
em cursos de formação inicial e
continuada nas áreas de Construção
Civil, Eletromecânica e Petroquímica, com carga horária variando de
60 a 120h/aula. “O CTTC será um
Centro de Excelência, irradiador do
conhecimento, voltado para a capacitação tecnológica da população
observando, sobretudo, a vocação
da região”, explica o secretário da
Secitece, René Barreira.
Estão sendo investidos recursos da
ordem de mais de R$ 28 milhões com
obra e equipamentos para funcionamento do Centro, que terá uma área
de 9,1 mil metros quadrados e uma
área projetada total de 16 mil metros
quadrados, contemplando as áreas
administrativas e de ensino, cozinha
semi-industrial e laboratórios de
Petroquímica, Eletromecânica e
Construção Civil, além de auditório
com capacidade para 275 pessoas.
A previsão é que as obras sejam
concluídas no primeiro trimestre
de 2012, com o início das aulas no
mesmo período. Serão ministrados
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e competências desenvolvidas nos
três anos de ensino regular e técnico.

ão

As Escolas de Educação Profissional apresentam um currículo que
une as disciplinas do ensino médio
às dos cursos técnicos. São modelos
inovadores em conteúdo, método e
gestão. Outro projeto desenvolvido
nas EEEPs é o Diretor de Turma,
no qual um professor da escola fica
responsável por uma determinada
turma e acompanha seu desempenho
acadêmico e pessoal. Para isso, além
do diálogo com o aluno, mantém
contato constante com os familiares
e a direção da unidade. A ação foi
estendida às demais unidades da
rede estadual e, agora, além das
Escolas Profissionais, mais de 500
aderiram à iniciativa.
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cursos informais, profissionalizantes, de cunho prático, nas áreas de
serviços técnicos ou de processos
produtivos nas áreas de Construção
Civil, Eletromecânica e Petroquímica, tais como:
CONSTRUÇÃO CIVIL E ELETROMECÂNICA: ajudante da construção
civil, artífice da construção civil,
bombeiro hidráulico, eletricista
predial, carpinteiro de formas, armador ferreiro, recursos ambientais,
tubulações industriais, eletricista
industrial, soldagem, processos
de usinagem, ajustador mecânico,
torneiro, metrologia dimensional,
controle de qualidade em processos
de fabricação, leitura e interpretação
de desenhos técnicos e mecânicos.
PETROQUÍMICA: Qualificação em
SMS (Segurança, Meio Ambiente e
Saúde), geopolítica do petróleo, reologia e viscometria, cromatografia
gasosa, análises de certificação e
qualificação de petróleo e derivados,
normas de certificação ISO 17025,
boas práticas de laboratório, noções
de processamento de petróleo.
O CTTC oferecerá ainda serviços
técnicos especializados nas áreas
de metalurgia, siderurgia, química,
petroquímica e afins. O Centro será
um dos principais instrumentos para
promover a capacitação e a formação de mão de obra básica para
atender às demandas dos empreendimentos, evitando a importação
de recursos humanos de outros estados, acontecido anteriormente em
outra época nos estados vizinhos.

PPE | EM REVISTA

Ceará tem maior programa
de ensino profissionalizante
do Brasil.

O Governo do Estado assumiu
o compromisso de promover a
articulação do ensino médio com a
formação para o mundo do trabalho,
que visa ofertar ao jovem cearense
uma habilitação profissional técnica
e uma vivência de cidadania, além
do protagonismo juvenil. Nessa
modalidade de ensino, o estudante
também tem acesso ao estágio curricular obrigatório e remunerado.
Implantadas em agosto de 2008,
as EEEPs já somam 78 unidades,
17 em Fortaleza e 61 no Interior,
atendendo em tempo integral mais
de 28 mil jovens. Estão estruturadas
em 45 cursos técnicos com três
anos de duração. As Escolas de
Educação Profissional funcionam
das 7 horas às 17 horas. Os alunos
contam com três refeições diárias,
elaboradas por nutricionistas, o que
garante o fornecimento de alimentação balanceada. Além disso, os
jovens recebem fardamento escolar,
livros didáticos e técnicos, apoio
permanente à aprendizagem e à formação, e contam com laboratórios
científicos e técnicos. Também está
disponível para a unidade escolar
um ônibus com capacidade para 32
pessoas, viabilizando as práticas
pedagógicas. Durante o 3º ano,
todos os alunos entram em Estágio
Curricular Obrigatório, cumprindo
uma carga horária de 400h ou 600h
em
empresas/órgãos/instituições,
colocando em prática as habilidades
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Escolas com Padrão MEC

A estrutura de 4,5 mil metros
quadrados tem 12 salas de aula, auditório para 201 lugares, biblioteca
e dependências administrativas. Lá,
os estudantes comprovam na prática
o que aprenderam na sala de aula,
nos Laboratórios Tecnológicos, de
Línguas, Informática, Química,
Física, Biologia e Matemática. A
comunidade escolar conta também
com um ginásio poliesportivo e um
teatro de arena. A construção segue
o padrão estabelecido pelo MEC
para escolas profissionais.
Das 77 EEEPs implantadas, 18 estão
no padrão MEC. As demais unidades
foram reformadas para receber o projeto. Outras 51 Escolas estão em construção. A rede estadual contará com
um total de 140 Escolas na Capital e
no Interior até o fim de 2014. Para
a implantação da rede de educação
profissional, foram investidos mais de
R$ 433,4 milhões.
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Prefeitura de

Tururu tem
um dos 100
melhores Prefeito
do Brasil
A atual gestão TURURU COM A FORÇA DO POVO,
tem a frente o prefeito Nonato Marim, nestes 03 anos de gestão são inúmeras
as ações e projetos desenvolvidos. Vale destacar:

A

educação de Tururu tem
sido o grande destaque,
a Secretária de Educação e 1ª dama,
Francisca Hilzete Batista Bonfim, apoiada pelo prefeito tem colhido ótimos
frutos, através de projetos educacionais
como o Concurso Literário, Soletrando
T.u.r.u.r.u e o Programa de Aceleração
da Aprendizagem (PAA), projetos estes que tem como objetivo incentivar o
estudo do educando. Vale também frisar as entregas de kits para o aluno e
para o professor, bem como entrega de
fardamento. Outro ponto a ser destacado é o aumento da frota do transporte
escolar, mostrando assim a preocupação dos gestores com o percurso dos
alunos à escola. Com esses incentivos
anteriormente citados, já foi notável sua
diferença no IDEB do município que teve
um crescimento significativo no ano de
2009, equiparado aos anos anteriores
68

Informática nas escolas

Festa Das Crianças No Polo

Entrega De Kit Escolar
www.robertofarias.com.br
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2007 e 2005 que viam num decréscimo,
como mostram os gráficos.
Mas, não é só na educação que a
atual gestão vem trabalhando, por razões do bem estar e comodidade de
seus munícipes, inúmeras obras estão
sendo implantadas, a maioria delas já
concluídas, citamos:
• Construção de bueiros nas localidades de Cachoeira, São José, Roncador
eTamboatá;
• Praças nas localidades de Saco Verde, Madalenas, Roncador, Sítio, Cacimbas e Gavião;
• Calçadão no bairro da Estação e
outro em fase de construção no Assentamento de Novo Horizonte;
• Água encanada nas localidades de
Água Preta, Gavião, São José, Siridó,
Cacimbas e Roncador;
• Construção dos Postos de Saúde
do bairro de Alto dos Feitosas e localidade do Mulungu;
• Pontes nas localidades de Mulungu
e Conceição dos Caetanos;

• Pavimentação nas principais ruas
do Distrito deCemoaba;
• Outro marco importante é a construção de 30 casas populares que tem
como objetivo abrigar famílias carentes
de um teto proporcionando assim o conforto tal sonhado de uma moradia por
estas famílias.

Calçadão do Bairro da Estação

Praça da localidade de Roncador

Concurso Literário

Ponte do Distrito De Conceição
dos Caetanos

Posto de Saúde dos Bairro do Alto
dos Feitosas

O prefeito Nonato
Marim, tornou-se
o primeiro prefeito do município
de Tururua fazer
a festa dos funcionários, um evento de destaque no
qual é sorteado
diversos brindes
dentre estes: ventiladores, liquidificadores, sanduicheiras e motos 0Km, no que se refere as finanças vale
destacar o pagamento dos funcionários que são sempre
em dias o que demonstra sua preocupação com a renda
das famílias de seus funcionários,outro ponto notável é
o bônus dado aos professores que é considerado o maior
da região.
No campo da cultura o grande destaque é o Cajufest que no ano de 2011 em sua 3º edição
foi a maior festa já realizado no município. O festival junino também tem sido de grande
relevância na permanência da cultura local. Para abrilhantar mais ainda esta gestão tão
destacada, Tururu participa pela primeira vez do concurso Miss Ceará 2012, através do
glamour de Carla Vanessa, Tururu será cada vez mais evidenciado, respaldando assim o
grande apoio do governo municipal liderado pelo Prefeito Nonato Marim.
PPE | EM REVISTA
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A lto S anto
Prefeitura de

É possível uma Prefeitura estar junto das
comunidades pelo desenvolvimento?

Sim, é possível.

A

Prefeitura de
Alto Santo não poderia deixar de valorizar
o que existe de melhor: o seu povo. Por
isso, apóia todos os
programas que beneficiam a população,
cumprindo seus compromissos com seriedade e administrando
com amor.
Prefeito Adelmo Aquino com o Diploma PPE, a 1ª dama Norma Aquino com o Diploma STDS e o filho Chico Pequeno.

Grandes Projetos em Execução

Hotel Municipal de Alto Santo

Portal de Alto Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO SANTO

Estádio Coliseu de Alto Santo
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Os Melhores Prefeitos do Ceará - 2011
2009
2011

24ª Edição

Alto Santo, Aquiraz, Brejo Santo, Canindé, Capistrano, Caucaia, Crato, Fortaleza, Horizonte,
Icó, Iguatu, Itarema, Lavras da
Mangabeira, Limoeiro do Norte,

Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Ocara, Pacoti, Palhano,
Parambu, Pedra Branca, Quixeramobim, Redenção, Russas, Sobral
(o mais votado), Tamboril, Tauá,

Agenor Neto (IGUATU) recebe do Sr. Fabricio Moreira

Antonio Gois Mendes (PEDRA BRANCA) recebe do
Sr. Lucas Mendes

Cimar Bezerra (REDENÇÃO) recebe do Sr. José Aécio
Bezerra

Cláudio Saraiva (CAPISTRANO) recebe do Dep. André
Figueiredo

Clodoveu Arruda - Veveu (SOBRAL) recebe de sua
Esposa Dra. Izolda Cela

Edmilson Júnior (QUIXERAMOBIM) recebe do
Dr. Carlos Roberto Almeida
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Tururu, Várzea Alegre, Viçosa do
Ceará, com o Vice-Gov. Domingos Filho, Senador Pimentel, Dep.
Neto Nunes, Dra. Simone Veras,
Reitor Antonio Colaço e Roberto.
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Projetos Criados,

Consolidados e
Copiados.

SOBRAL
o mais
votado

SOLENIDADE
Foi realizada no La Maison Dunas
(Avenida Engenheiro Luís Vieira, 555)
dia 11 de Outubro (3ª feira) às 20 horas.

2009
2011

Fco. Queiroz de Aquino representando o Pref. Adelmo
(ALTO SANTO) recebe da Sra. Maria Norma de Aquino

George Valentim (MARANGUAPE) recebe do
Dep. Lula Morais

Glauber Castro (MORADA NOVA) recebe do
Dr. Domingos Filho (representando Dr. Cid Gomes)

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

João Dilmar (LIMOEIRO DO NORTE) recebe dos
Filhos Dilmar e Daniela Amaral e Dep. Mailson Cruz

José Jeová Mota (TAMBORIL) recebe do
Sr. Felipe Mota

PPE | EM REVISTA
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Os Melhores Prefeitos do Ceará - 2011

Manoel Cláudio Pessoa (CANINDÉ) recebe do
Sr. Antº Alves Pereira

Manoel Neto - Nezinho (HORIZONTE) recebe do
Sr. Wilson Guarniele e de sua Esposa

Marcos Eugênio Nunes (ICÓ) recebe do Dep. Neto
Nunes (representando Dep. Roberto Cláudio)

Nonato Marim (TURURU) recebe do Dr. Marcos Aurelio
Barroso

Marcos Robério (ITAREMA) recebe da Sra. Ana Flávia
Monteiro

Nilson Freitas (PALHANO) recebe do Sr. Walney
Castro e de sua esposa

Zé Helder (VÁRZEA ALEGRE) recebe do Sr. Carlos
Cleber Correia

Raimundo Freitas - Raimundinho (RUSSAS) recebe do
Sr. Auri Nogueira

Roberto Pessoa (MARACANAÚ) recebe do Dr. Lúcio
Alcântara

Samuel Araripe (CRATO) recebe Diploma PPE da
Sra. Mônica Araripe (Esposa) e Diploma STDS da
Dra. Simone Veras

Sr. Leonardo Carvalho representando a Prefeita Dena
(LAVRAS DA MANGABEIRA) recebe do Senador
José Pimentel

Odilon Aguiar (TAUÁ) recebe do Dr. Domingos Filho
representando Dr. Cid Gomes e do Ex-Deputado
Antônio Câmara

Washington Gois (CAUCAIA) recebe da Sra. Ester
Júlia (Esposa)

Keylly Noronha (PARAMBU) recebe do Sr. Robson
Noronha

Leonildo Farias (OCARA) recebe do Vereador Raimundo
Marcos
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2009
2011

Os Melhores
Prefeitos do
Ceará - 2011

Luizianne Lins (FORTALEZA) recebe do Senador José
Pimentel

Rafael Sá repres. Edson Sá (AQUIRAZ) recebe do
Dep. Domingos Neto

Reitor Antônio Colaço recebe Troféu Eufrasino Neto
do Dep. Teodoro Soares

PREFEITURAS PARCEIRAS DA STDS
• Alto Santo
• Aquiraz
• Brejo Santo
• Canindé
• Capistrano
• Caucaia
• Crato
• Horizonte
• Icó
• Iguatu
• Limoeiro do Norte
• Maracanaú

COLEGIADO DE JURADOS DE ALTO NÍVEL
Dr. Leônidas Cristino
Ministro da República
Ministro Ubiratan Aguiar
Tribunal de Contas da União
Dr. Raul Araújo
Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Dr. Haroldo Rodrigues
Desembargador Tribunal de Justiça
Dr. Domingos Filho
Vice Governador do Estado de Ceará
Deputado Roberto Cláudio
Presidente da Assembléia Legislativa do
Ceará
Dr. Ciro Gomes
Ex-Governador e Ex-Ministro
Dr. Valdomiro Távora
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Dr. Luiz Sérgio Vieira
Economista
Dr. Lúcio Alcântara
Ex-Governador e Ex-Senador
Senador José Pimentel
Ex-Ministro da Previdência
Senador Eunício Oliveira
Ex-Ministro das Comunicações
Inácio Arruda
Senador
Dr. Marcos Cals
Ex-Presidente da Assembléia Legislativa do
Ceará
Sr. Paulo Oliveira
Comunicador da TV Diário e Rádio Verdes
Mares
Sr. Darlan Leite
Presidente da Amtur

* Além de 7.048 votos pela Internet e
a análise dos índices de saúde, educação, IDH e qualidade do Meio Ambiente, fornecidos por entidades oficiais.

COMISSÃO APURADORA

• Maranguape
• Morada Nova
• Palhano
• Parambu
• Quixeramobim
• Russas
• Sobral
• Tamboril
• Tauá
• Várzea Alegre
• Viçosa do Ceará
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Prof. Assis Araripe
Reitor da UECE
Dr. Antônio Colaço
Reitor da UVA
Sr. Nelson Gonçalves
Diretor da Rede TV
Dr. Robério Gress
Chefe de Gabinete do Presidente do Banco do
Nordeste
Sr. Aderson Maia
Presidente do Sindicato dos Radialistas
Sr. Osvaldo Magalhães
Chefe do Dep. Comercial Interior Diário do
Nordeste
Sra. Valéria Feitosa
Editora do Interior do Diário do Nordeste
Sr. Edilmar Norões
Jornalista
Sr. Lúcio Brasileiro
Colunista do Jornal O Povo / TV Jangadeiro
Sr. Augusto César Benevides
Diretor da TV Ceará
Sr. Roberto Moreira
Diretor da TV Diário
Sr. Domingos Távora / José Távora Costa
Radialista do Interior
Sr. Antônio Viana
Jornalista Radialista Municipalista
Sr. Wolker Gomes
Rádio Cidade AM
Sr. André Luiz
Sistema AVOL
Voto SEBRAE/CE

Reuniu-se na Assembléia
Legislativa no dia 19 de
Setembro às 09h30m
e foi formada pelo
Dr. Irapuan Aguiar,
Jornalista Antônio
Viana – Grupo Cidade,
Dr. Leonardo Farias
– Diretor da PPE e
Dr. Luiz Dias
– Secretário do TCE

www.robertofarias.com.br
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Comemora 20 anos

F

undado pelos irmãos Chico
Soares e Jader Soares a 13 de
junho de 1991, o Teatro Chico Anysio
está comemorando 20 anos de atividades neste 2011. Localizado na Avenida
da Universidade, no Corredor Cultural
do Benfica o TCA foi palco de grandes
festivais de humor. Hoje, reformado,
climatizado e com capacidade para 140
pessoas continua sendo o humor sua
atração principal.
No mesmo prédio do TCA funcionam também o Escritório do
Riso, a Associação dos Humoristas

Cearenses (ASSO-H), o Sindicato
dos Humoristas do Ceará (SINDHUMOR) e em breve será instalado no mesmo endereço o Museu
do Humor Cearense.
Lá, é fácil ver professores e estudantes secundaristas e universitários fazendo pesquisa sobre humor e a molecagem cearense, no acervo de 2.500 livros
específicos na área.
Pelo Teatro, além dos programas
televisivos locais, passaram Show do
Tom, Repórter Record, Tarde Livre,
Domingo Legal e Globo Repórter.

Para a festa de comemoração dos
20 anos o TCA convidou o humorista
André Lucas (PULIÇA) filho do Chico
Anysio, que vem representando o pai.
O humorista apresentará seu show nos
dias 10 e 11 de dezembro. No dia 17
o espaço será aberto para a galera do
stand up comedy (Grupo Humorragia).
Dia 18 uma grande confraternização
com apresentação de 20 humoristas.
TEATRO CHICO ANYSIO
Av. da Universidade, 2175 – Benfica
Informações: 3252 3741 – 9991 0460

Atenção senhores Prefeitos
e Secretarios de Educação

É

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indigna nas Escola Públicas
e Privadas do Brasil, em observância às Leis 10.639 de 09/01/2003 e 11.645 de 10/03/2008. Inclusive para que o município receba o Selo Unicef se faz necessário a adoção de livro sobre este assunto que a CCB Editora dispõe para o Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, oferecendo capacitação.

Contato: (85) 9657.6201 | 8765.4587
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CLÍNICA PEDIÁTRICA ALBERTO LIMA

• Pediatria Geral:
Dr. Alberto Lima de Souza
Dra. Rita de Cássia Alves Arruda
Dra. Monica Maria Teixeira Gomes
Dra.Patricia Nazareth Carioca
Dra. Fernanda Claudia Peixoto Arrais
Dra. Lucia Rocha Lima Montenegro

• Vacinação:
Todas as vacinas para Crianças,
Adultos e Idosos.
Aplicamos as vacinas em domicílio.

• Fisioterapia Respiratória:
Dr. Saulo Barreto

• Odontopediatria:
Dra. Fernanda Baquit

• Psicologia:
Dulce Pontes
Simone Lima de Souza

• Psicopedagogia:
Simone Lima de Souza

Direção:

Dr. Alberto Lima de Souza

Rua Catão Mamede, 836 | Aldeota – Fortaleza – Ceará
Tel: (85) 3224-7266| Cel: (85) 9958-5572|Fax: (85) 3224-0316
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O tempo todo a melhor música.
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Desafio Jovem do Ceará
O
Desafio Jovem do Ceará foi
fundado pelo Médico Silas
de Aguiar Munguba, no ano de 1975.
Versículo da Bíblia Sagrada que
ele escolheu para embasar esta missão: Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. João 8:32
O lema da Instituição: “Dedicado
à glória de Deus e a serviço da humanidade.”
A Instituição tem mais de 36 anos,
Resgatando Vidas.
A idéia de criar uma Casa de Recuperação surgiu após alguns anos de
estudos e palestras sobre o efeito maléfico das drogas no cérebro.
Dr. Silas começou a comprar livros e estudar o assunto aproximadamente em 1971, quando leu a noticia
em um Jornal da cidade, de que havia
no mundo milhões de usuários de
maconha.
Após alguns anos, quando Dr. Silas terminava as suas palestras, algumas pessoas o procuravam e pediam
ajuda para deixar o vício. Ele sempre
dizia assim: “eu sei o que não fazer
para não se tornar um viciado, mas
para deixar de ser, eu não sei”.
Foi a partir de situações como
essas, que ele decidiu iniciar um trabalho que pudesse acolher e tratar
pessoas viciadas em álcool e outras
drogas.
No início deste trabalho, que durante mais de 10 anos foi o único em
todo o norte e nordeste, as drogas
mais comuns eram a maconha, o álcool, alguns comprimidos e alguns
remédios injetáveis.
Com a ajuda de um amigo, ele
fundou o Desafio Jovem do Ceará em
16 de junho de 1975.
Homem temente a Deus e conhecedor dos males causados pelas drogas e pelo álcool, Dr. Silas Munguba,
sempre acreditou que uma equipe
de profissionais como, assistentes
sociais, psicólogos, terapeuta ocupacional, pastores, agentes terapêuticos
82

e coordenadores, seria o time ideal
para acolher e ajudar as pessoas que
estavam escravizadas pelo vício. E assim sempre foi e ainda é.
Temos dois núcleos de tratamento
em nossa Instituição: Núcleo Ambulatorial, onde o dependente químico
não fica morando na instituição, vem
apenas para os atendimentos com os
profissionais e às reuniões de grupo, e
o Núcleo Intensivo, que é o tratamento através do internamento.
Algumas das atividades que fazem parte do currículo do tratamento: supletivo fundamental e médio
(professores cedidos pela SEDUC),
atendimento com os profissionais já
citados, atividades físicas, oficinas de
arte em madeira, cursos para capacitação profissional para inserção no
mundo do trabalho, visitas a museus,
praias, trilhas na serra de Maranguape, cinema, visitas às Igrejas, etc, com
intuito de reinserir gradativamente os
recuperandos no meio social e familiar.
Nestes 36 anos de existência já
resgatamos vidas de várias centenas de pessoas. Advogados, veterinários, médicos, policiais, funcionários públicos, pais, mães,
empresários,estudantes, pessoas das
mais diversas camadas da sociedade
e profissões, sem profissões, que um
dia nos procuraram, reconstruíram
suas vidas; reconquistaram a confiança de seus familiares, amigos,
patrões; enfim, reescreveram a sua
história, deram um novo rumo para
sua vida.
Sentimos-nos gratificados quando
sabemos que um jovem, adulto ou
mesmo um adolescente, que tivemos
a oportunidade de ajudar, conseguiu
sair desta teia maligna, que exclui
tantos valores de nossa sociedade.
Continuamos o trabalho do fundador do Desafio Jovem do Ceará,
aperfeiçoando, aumentando e melhorando dia após dia as nossas condi-
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Dr. Silas Munguba (Fundador)
ções, para atender uma demanda que
aumenta a cada instante.
Contamos com a credibilidade
e apoio da sociedade, sem a qual jamais conseguiríamos realizar tão nobre missão: Trabalhar o Ser Humano
em toda a sua Essência na Prevenção
e no Tratamento ao Uso Indevido de
Drogas.
Centena de pessoas físicas e jurídicas tem acreditado, apoiado e ajudado a manter esta obra de Deus a
continuar resgatando vidas da dependência química.
Às pessoas, famílias, Estado, Município, Empresas, Indústrias, Fábricas, Organizações, Escolas, Universidades, Meios de Comunicação,
Hotéis, Restaurantes, Igrejas, Pequenos e Grandes Comércios, Clubes
de Serviços, Instituições Públicas e
Privadas e todos os setores de nossa
sociedade, a nossa profunda gratidão
pela confiança e apoio e pelo reconhecimento da importância desta
obra.
Obrigada à equipe da Revista
PPE – 2011, na pessoa do seu presidente, Sr. Roberto Farias, pela homenagem a nós dirigida, a qual gostaria
de dividir com toda a equipe, sem a
qual todo esforço seria inútil, pelo espaço gentilmente presenteado neste
veículo de comunicação e pela atenção e apoio ao Desafio Jovem do Ceará – Dr. Silas Munguba.
Tereza Cristina Munguba
Presidente
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• Av. Prof Gomes Matos, 1620 - Montese - 3491-3868
• Av. Antônio Sales, Joaquim Tavora - 3252-1110
• Av. Bezerra Menezes, 1476 - São Gerardo - 32814642

• Av. Sen Fernandes Távora, 1306 - H. Jorge - 3488-4340
• Av. Oliveira Paiva, 2960 - Cidade dos Funcionários - 3270-3600
• Rua José Hipólito, 201 - Messejana - 3433-7466

Rádio Clube do Vôlei
Conecte-se você Também...
www.clubedovolei.com.br
Rua Joaquim Sá, 1140 - Cep: 60.130-050 - Dionísio Torres (85) 3272-6478
PPE | EM REVISTA
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Comportamento

ENCARTE ESPECIAL

10 erros
que podem
comprometer
a sua carreira

o ano ainda está no iníCio e para muitos é um sinal
de mudanças para melhor, Claro, afinal todos
nÓs queremos evoluir. e se o assunto é trabalho Chega a ser unanimidade! quem que não almeJa suCesso e muitas Conquistas na profissão?
se voCê estiver Começando um novo emprego ou
mesmo se deseJa CresCer em sua Carreira uma
Coisa é Certa: não Cometa os erros que possam
atrapalhar e ColoCar por água abaixo a sua realização profissional. pensando em voCês, e na
gente também, listamos os peCados femininos
mais mortais que podem Comprometer e arruinar a Carreira “dos sonhos”. atentem-se!
Por Priscila Alcântara

nãO ter PrOJetOS PeSSOaiS

nãO Saber “vender O Seu Peixe”

É de praxe: pessoas bem-sucedidas têm
planos de vida bem definidos. Portanto,
é bom mantê-los escritos para que
sejam alimentados e lembrados a todo o
momento. Não vale cair no esquecimento!

Não se trata de ficar se gabando, mas sim de
deixar os colegas saberem que resultados
você atingiu em benefício de todos. O ideal
é que isso seja feito de maneira formal, por
meio de ferramentas próprias para isso,
como newsletter, demonstrativo de cases,
informativos e não pela sua boca.

nãO Se atualizar naS
habilidadeS úteiS da
PrOfiSSãO
Fique atenta ao comportamento dos
colegas e dos possíveis candidatos ao seu
emprego. Isso pode revelar alguma coisa
sobre como você precisa desenvolver ou
melhorar na sua função.

1
2

nãO ter humildade
Mesmo os profissionais mais eficientes
podem precisar de novas perspectivas
e contar com conselhos de amigos,
colegas ou até de um consultor. Os que
falham em reconhecer esses momentos
de fraqueza acabam cometendo erros
comprometedores à carreira. Abra o olho!

3

nãO entregar reSultadOS
No fim, o que conta são os resultados que
você conseguiu. Os que julgam que devem
ser reconhecidos apenas pelo esforço e
não pensam em resultados estão rumo ao
fracasso.

4

ter tOdaS aS reSPOStaS
Conhecimento significa poder. A diferença
está em como você comunica isso. Ficar
falando o que sabe a todo o momento
pode arruinar a sua carreira. Pessoas bemsucedidas mostram-se sempre interessadas
em novas ideias. Lembrem-se disso!

5

OutrOS errOS frequenteS que
POdem arruinar a Sua Carreira:

8 Não ser pontual;
8 Querer ser a dona da verdade;
8 Interromper as pessoas para contradizê-las;
8 Ser “reclamador”, “gritão” ou “resmungão”;
8 Trabalhar pensando somente na remuneração;
8 Reportar fofocas sobre os colegas para a chefia;
8 Falar muito alto, perturbando o trabalho dos outros;
8 Ter pouca ﬂexibilidade e não saber lidar com imprevistos;
8 Prender-se às falhas cometidas pelos outros, esquecendo-se dos sucessos;
8 Fixar-se apenas nas tarefas solicitadas, revelando pouca
ou nenhuma iniciativa;

COnfundir efiCiênCia COm
Criatividade
Esse conselho se aplica às profissionais que
pensam que se comunicar com as pessoas
via e-mail substitui a necessidade de
contato pessoal. Tente ao menos substituir
as mensagens por um contato telefônico.

nãO reCOnheCer O
trabalhO dOS OutrOS
Perdedoras são as que tomam para si todos
os méritos, independentemente da ajuda
que recebeu de outros colegas. Reconheça
o empenho do próximo e verá como tudo
se tornará mais fácil e mais gratificante.

aCreditar que vOCê é
inSubStituível
Não há espaço para divas no mercado de
trabalho. A partir do momento que você se
convencer de que apenas você pode fazer
seu trabalho direito, com certeza, começará
a cometer erros.

6

7
8
9

ter baJuladOreS aO Seu redOr
Em vez de manter ao seu redor pessoas
elogiando sua inteligência e outras
qualidades, procure encorajar a inteligência
e a criatividade nos outros. Verdadeiros bons
profissionais preferem agir assim!

10

Para PrOgredir nO trabalhO:
 Saber ouvir;
 Cultivar uma excelente comunicação;
 Ajudar as pessoas sempre que puder;
 Incentivar a criatividade e a inovação;
 Enxergar soluções e não só problemas;
 Estabelecer metas realistas e cumpri-las;
 Tratar a todos com respeito e consideração;
 Colocar sempre a gratidão no lugar da insatisfação;
 Ser habilidosa, honesta, humilde e bem-humorada;
 Criar sempre expectativas positivas nas outras pessoas.

Comportamento

Compro,
logo existo

Comprar e adquirir
aquilo que sonhamos
é, sem dúvida, algo muito
prazeroso. mas quando
essa sensação de saCiedade
fútil passa dos limites e se torna
um víCio? Consumo exagerado está
fora de moda e, em alguns Casos, pode
até ser uma doença.
por Priscila Alcântara

N

ão é preciso morar nos Estados Unidos ou na
Europa para usar um tênis Nike ou um jeans Diesel, assistir à Sony ou Warner e dirigir um Mitsubishi. Isso está presente no nosso cotidiano para
todos os lados que olhamos. É fato, mas todo
mundo precisa consumir para viver! Comer, vestir, morar, passear e viajar é associado ao ritual de compra que persegue o
homem, e nós mulheres, há séculos.
Contudo, para grande parte da humanidade, o ato de
comprar atingiu outro sentido. Ter virou sinônimo de ser. A
capacidade de adquirir e possuir coisas passou a ser o “medidor” de valores como competência, felicidade, sucesso e,
claro, status. Quem pode consumir está no topo, em primeiro
lugar. Quem não pode é ignorado e colocado em escanteio
pelo outro lado – e até para quem está na mesma situação -,
afinal, você vale o que você tem!
Antes de qualquer coisa, vamos às definições. O que é
consumismo? É quando as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário para sobrevivência. Já o consumismo
exagerado, como o próprio nome diz, é quando determinadas aquisições passam do limite. “É quando a pessoa compra
muito além das suas reais necessidades. Ocorre nesses casos uma certa quantidade de objetos ou serviços adquiridos
serem poucas vezes utilizados, ficarem ‘guardados’ em algum
local sem nenhuma utilidade ou mesmo terem sido comprados sem finalidade, somente para possuí-los”, explica a psicóloga e psicoterapeuta Drª Carlota Fiúza.
Uma coisa é certa: ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia forjada que se tornou umas das características culturais mais marcantes do mundo em que vivemos. Hoje, para muitas pessoas, comprar tem uma dimensão
extra, além dos limites. É claro e presente no nosso dia a dia
nos depararmos com um consumo demasiado, sem controle e fora do comum. Não importa o gênero, a faixa etária, a
nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Seja homem,
mulher, adolescente ou até criança todos são impactados
pelas mídias de massa e estimulados a consumir de modo
inconsequente. Porém, por quê isso? “É inegável o apelo da
contemporaneidade no sentido de estimular o consumo. No
entanto, não podemos nos deixar enganar e pensar que esse
é o motivo que realmente leva a isso. O consumismo surge
nessa era, chamada de era vazia, para muitos, como uma
tentativa de preencher o vazio existencial das pessoas”, diz
Drª Carlota.
É nessa visão que se encaixa a fisioterapeuta G A*, 23
anos. “Há uns três anos entrei nessa de comprar descontroladamente. Sei que não estou precisando daquela roupa ou
daquele sapato, mas tenho que ter. Isso é o que me satisfaz.
Tenho consciência de que é uma atitude errada, que não me
faz bem, mas isso me ajuda nos momentos difíceis, como
aconteceu no término do meu namoro, na morte da minha
avó, ou seja, na ausência de alguma coisa ou de alguém importante para mim. Eu supro esse momento difícil indo às
compras e me realizo com isso”, conta.

Para a profissional, este consumo demasiado está relacionado com a falta de sentido da vida ou o sentimento de desamparo e de solidão que as pessoas têm. Este vício compulsivo
pode, no máximo, proporcionar uma pseudo satisfação momentânea, algumas vezes inútil e sem importância e de efeito
contrário, tornando as pessoas mais vazias e sem consistência.
Já a farmacêutica K T*, 28 anos, adquiriu esse “hábito”
consumista após anos de faculdade em convivência com as
amigas. Para seguir o mesmo ritmo de vida delas, ela fez das
compras um vício ou, como ela mesma diz “uma doença”.
“Desde que me tornei universitária passei a andar com umas
meninas de classe social superior a minha. Era comum vê-las dia após dia fazendo compras, indo ao shopping e em
lojas chiques. Tinha vontade de fazer igual. Aos poucos fui
imitando-as e, quando percebi, tinha me tornado uma consumista daquelas, sem freios e limites. Não conseguia ver uma
vitrine e não comprar nada. No fundo, eu sabia que isso ia me
preencher só naquele momento e, por tantas vezes, eu quis
parar e não consegui. Esse vício foi me tomando e, quando vi,
já tinha feito um prejuízo enorme no bolso dos meus pais. Há
dois anos estou me tratando e hoje estou bem melhor, quase
curada e, claro, muito arrependida, já que podia ter investido
esse dinheiro com coisas mais futuras e de real valor”, revela.
Por falar em tratamento, existem terapias de diversas
correntes da psicologia que cuidam de problemas variados,
ansiedades e diversos impasses da vida das pessoas, bem
como as ajudam a descobrir suas potencialidades. “Nestes
casos, principalmente, recomendo a psicanálise, que irá procurar a raiz do problema e, consequentemente, aos poucos, a
pessoa deixará de comprar impulsivamente”, diz a psicóloga
e psicoterapeuta.
Neste contexto capitalista, o que vale ressaltar, é que
todos nós, enquanto consumidores, estamos sim sujeitos à
compras demasiadas e compulsivas. Afinal, é o que presenciamos nesta era marcante da globalização. Para mudar isso,
vale o consumo responsável. Podemos pensar antes de comprar. Essa ideia consiste em fazer diferentes opções de consumo e nos remete ao “consumir sem destruir”. Encara essa?
*Os nomes das entrevistadas foram mantidos em sigilo a
pedido delas.

Perguntas que devem ser feitas para
si mesma antes de comprar:

8 Eu já paguei tudo que eu tinha pra pagar
de contas esse mês?
8 Meus cartões de crédito estão pagos?
8 O preço é razoável?
8 Eu ainda vou querer isso amanhã?
8 Isso veste bem o meu tipo físico?
8 É confortável?
8 É fácil de manter – lavar, passar, cuidar?
8 Vai ser possível usar por muitos e muitos
anos?

o que os
homens
odeiam nas
mulheres
sua vida a dois pode ser um mar de rosas mas, às
vezes, bastam pequenos detalhes para ColoCar
tudo por água abaixo! e olhe que não preCisa ir
muito longe para isso. portanto, nada de vaCilo...
listamos algumas gafes que voCê deve manter a
Cem quilômetros do seu relaCionamento, para
assim, eternizar o “felizes para sempre”. Confira!
por Priscila Alcântara

diSCutir a relaçãO

A famosa DR é uma das grandes
ciladas femininas. Os homens odeiam
falar a toda e qualquer hora sobre
os seus sentimentos. Portanto, se
quiser ter esse tipo de conversa, seja
cautelosa e discuta a conta-gotas.

a Segunda mãe? nãO
exiSte! Não adianta: mãe é mãe

e sempre será a número um, ou seja,
não bobeie em querer brigar para
“tomar” o lugar dela. Mãe é um ser
sagrado e você, mulher ou namorada,
para ele, está mais para um simples
ser mortal, ao contrário da genitora.

a PerSeguidOra Você é

daquelas que liga de hora em hora só
para um: “Oi, tudo bem?” Quer que
ele esteja grudado e ligado em você
24 horas por dia? Não caia nesse
vacilo. Os homens gostam de cultivar
e de ter o seu próprio espaço.

a mulher freSCa Não

adianta! Você pode até achar que
é charminho, mas os namorados
e maridos não são chegados a um
“nhém-nhém-nhém”. Mulher que
fica falando e reclamando toda hora
acaba ganhando um cartão vermelho
na primeira oportunidade. Fique
atenta!

eSPiar tudO Uma mulher

que vasculha gavetas e armários em
busca de segredos, ouve recados
no celular e procura números
desconhecidos na conta telefônica
não deixa os homens muito felizes.
Cuidado: agindo assim, você
pode estar cavando o fim de seu
relacionamento.

rivalidade Se seu namorado
ou marido tem uma amiga fiel, de
anos, que ele adora e que nada que
você fale ou faça atinge a irmandade
deles: game over. Não adianta
querer rivalizar com ela. Com certeza
você sairá perdendo nessa queda de
braço.
mãO-de-vaCa? nãO
rOla... Já foi o tempo em que as

mulheres ficavam olhando enquanto
eles abriam suas carteiras e pagavam
todas as contas. Dividir, ou pelo
menos fazer essa sugestão, é uma
maneira de mostrar que você não
está à procura de um homem que
banque todos os seus luxos.

extrOvertida até
demaiS Os homens ficam

assustados quando se deparam com
mulheres que abraçam, beijam, falam
alto e são chegadas a dar showzinho
particular em todos os lugares que
chegam. Portanto, comporte-se! Ter
uma postura adequada e modos
civilizados só conta pontos para você.

averSãO aOS amigOS

Você sempre acompanha o seu
namorado ou marido, mas não tem
jeito: nunca consegue se integrar à
turma. Está ali por estar, age como
se não estivesse “nem aí” e não faz a
mínima questão de ser simpática ou
manter algum tipo de conversa com
os amigos dele? Isso é um problema.
Afinal, todas nós sabemos que, depois
da mãe, os amigos vêm em seguida!

Ciúme na medida Certa

Cismar com aquela prima bonitona
ou ficar chateada só porque vocês
encontraram na noite uma ex dele não
é uma postura muito inteligente. Um
pouquinho de ciúmes, tudo bem, não
faz mal a ninguém, mas o exagero
pode fazer de você uma neurótica e
colocá-lo bem longe de você!

nãO Se Cuida? nãO
POde... Esquecer de depilar as

axilas ou deixar de lado o bom e
velho desodorante “broxam” qualquer
romance. Portanto, mãos à obra!
Não precisa perder todo o seu
tempo arrumando-se, mas pequenos
detalhes são fundamentais.

vaidade exCeSSiva Nada
de 8 nem 80. Uma hora no banho,
mais uma para se maquiar e ainda
mais um bom tempo para escolher
o vestido. Não há homem que
tenha paciência para aguentar essa
maratona exagerada de cuidados
femininos. Controle-se!

CrítiCa aO extremO

Ele tem aquele velho apartamento
que ganhou da mãe e gosta tanto,
mas você teima em falar mal e ficar
dizendo que ele deve se desfazer e
comprar outro. Desista, isso só vai
fazer que ele troque mesmo é de
namorada e fique com o “apê” que
tanto gosta.

Odiar futebOl É de praxe,
mas to-do homem ama, adora futebol
e nada vai impedir que ele veja seu
joguinho no domingo à tarde. Uma
mulher que fica falando mal do seu
esporte preferido o tempo inteiro
pode estar cultivando um inimigo
dentro de casa.
SOnham COm O
CaSamentO A grande

maioria das mulheres sonha com o
casamento, é certo isso! Mas se você
conhece um homem e de antemão
se precipita e já começa a falar em
festa de casamento, filhos e família...
Pronto! Você começou a cavar a sua
solteirice eterna.

autO-SufiCiênCia?

Os homens são seres estranhos
mesmo! Ao mesmo tempo em que
não querem mulheres que precisem
deles o tempo inteiro, ficam inseguros
quando elas são completamente
auto-suficientes. Vai entender, né?

Chantagem emOCiOnal

Um dos tipinhos mais odiados! Gosta
de se fazer de vítima toda hora e não
abre mão de chantagens baratas o
tempo inteiro. Assim, você se tornará
uma solteira convicta.

SantaS dO “Pau OCO”

Elas só transam com a luz apagada
e fazem cara de nojo quando ele
propõe alguma ousadia na cama.
Bancar a freira pode fazer com que
você fique anos e anos sem desfrutar
os prazeres do sexo. Cuidado!

fazer O hOmem de
eSCravO Eletricista, conselheiro,

motorista, marido e amante. Algumas
mulheres esperam tudo isso – e muito
mais – de seus namorados e maridos.
Eles, no entanto, não estão dispostos
a exercer tantas funções na sua vida.

aS que vivem de
COmParaçãO Não há coisa

mais chata que: “Meu ex fazia isso”;
“Nós sempre jantávamos aqui”; “Essa
era a cor predileta de fulaninho”. Fazer
comparações entre o atual e o ex não
vai agradar nem um pouco quem
ocupa seu coração no momento.

PerguntaS imPróPriaS

Há mulheres que precisam saber
quantas parceiras sexuais seu
namorado ou marido já teve, quem
foi a melhor, qual o orgasmo mais
intenso. Deixe disso! Essas perguntas
só expressam a sua insegurança e só
o afastam de você.

Uma parceria de confiança
faz toda a diferença

A Gráfica Encaixe, há 22
anos, vem investindo
em tecnologia e no
aprimoramento de seus
colaboradores para
oferecer a você, mais
que impressos de
qualidade, uma parceria
de confiança.

Solicite orçamento:

JORNAIS - LIVROS - REVISTAS - FOLDERS
PANFLETOS - MALAS DIRETAS
PASTAS - TIMBRADOS - ENVELOPES
CALENDÁRIOS - AGENDAS
CARTAZES - SANTINHOS - ADESIVOS
BANNERS - BOTONS...

atendimento@graficaencaixe.com.br | Fone: 85 3252.2431 | Fax: 85 3252.1211
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O discurso de Steve Jobs
aos formandos de Stanford
E

m 12 de junho de 2005,
Steve Jobs, então presidente-executivo da Apple Computer
e da Pixar Animation Studios,
fez um discurso aos formandos
da Universidade de Stanford, nos
Estados Unidos. O texto em que
Jobs fala de sua vida, de sua opção por não cursar uma faculdade
e no qual dá alguns conselhos aos
estudantes, ficou famoso e repercute até hoje, sendo volta e meia
republicado e lembrado. Confira a
íntegra do discurso.
É preciso encontrar o que você
ama”
“Estou honrado por estar aqui
com vocês em sua formatura por
uma das melhores universidades
do mundo. Eu mesmo não concluí
a faculdade. Para ser franco, jamais
havia estado tão perto de uma formatura, até hoje. Pretendo lhes
contar três histórias sobre a minha
vida, agora. Só isso. Nada demais.
Apenas três histórias.
A primeira é sobre ligar os
pontos.
Eu larguei o Reed College depois de um semestre, mas continuei assistindo a algumas aulas por
mais 18 meses, antes de desistir de
vez. Por que eu desisti?
Tudo começou antes de eu
nascer. Minha mãe biológica era
jovem e não era casada; estava fazendo o doutorado, e decidiu que
me ofereceria para adoção. Ela estava determinada a encontrar pais
adotivos que tivessem educação superior, e por isso, quando nasci, as
coisas estavam armadas de forma
a que eu fosse adotado por um advogado e sua mulher. Mas eles terminaram por decidir que preferiam
uma menina. Assim, meus pais,
que estavam em uma lista de espera, receberam um telefonema em
plena madrugada ¿”temos um mePPE | EM REVISTA

nino inesperado aqui; vocês o querem?” Os dois responderam “claro
que sim”. Minha mãe biológica
descobriu mais tarde que minha
mãe adotiva não tinha diploma
universitário e que meu pai nem
mesmo tinha diploma de segundo
grau. Por isso, se recusou a assinar
o documento final de adoção durante alguns meses, e só mudou de
idéia quando eles prometeram que
eu faria um curso superior.
Assim, 17 anos mais tarde, foi
o que fiz. Mas ingenuamente escolhi uma faculdade quase tão cara
quanto Stanford, e por isso todas as
economias dos meus pais, que não
eram ricos, foram gastas para pagar
meus estudos. Passados seis meses,
eu não via valor em nada do que
aprendia. Não sabia o que queria
fazer da minha vida e não entendia como uma faculdade poderia
me ajudar quanto a isso. E lá estava
eu, gastando as economias de uma
vida inteira. Por isso decidi desistir,
confiando em que as coisas se ajeitariam. Admito que fiquei assustado, mas em retrospecto foi uma de
minhas melhores decisões. Bastou
largar o curso para que eu parasse
de assistir às aulas chatas e só assistisse às que me interessavam.
Nem tudo era romântico. Eu
não era aluno, e portanto não tinha
quarto; dormia no chão dos quartos dos colegas; vendia garrafas
vazias de refrigerante para conseguir dinheiro; e caminhava 11 quilômetros a cada noite de domingo
porque um templo Hare Krishna
oferecia uma refeição gratuita. Eu
adorava minha vida, então. E boa
parte daquilo em que tropecei seguindo minha curiosidade e intuição se provou valioso mais tarde.
Vou oferecer um exemplo.
Na época, o Reed College talvez tivesse o melhor curso de caliwww.robertofarias.com.br

grafia do país. Todos os cartazes e
etiquetas do campus eram escritos
em letra belíssima. Porque eu não
tinha de assistir às aulas normais,
decidi aprender caligrafia. Aprendi
sobre tipos com e sem serifa, sobre
as variações no espaço entre diferentes combinação de letras, sobre
as características que definem a
qualidade de uma tipografia. Era
belo, histórico e sutilmente artístico de uma maneira inacessível à
ciência. Fiquei fascinado.
Mas não havia nem esperança
de aplicar aquilo em minha vida.
No entanto, dez anos mais tarde,
quando estávamos projetando o
primeiro Macintosh, me lembrei
de tudo aquilo. E o projeto do Mac
incluía esse aprendizado. Foi o primeiro computador com uma bela
tipografia. Sem aquele curso, o
Mac não teria múltiplas fontes. E,
porque o Windows era só uma cópia do Mac, talvez nenhum computador viesse a oferecê-las, sem
aquele curso. É claro que conectar
os pontos era impossível, na minha
era de faculdade. Mas em retrospecto, dez anos mais tarde, tudo
ficava bem claro.
Repito: os pontos só se conectam em retrospecto. Por isso, é preciso confiar em que estarão conectados, no futuro. É preciso confiar
95

em algo - seu instinto, o destino, o
karma. Não importa. Essa abordagem jamais me decepcionou, e mudou minha vida.
A segunda história é sobre amor
e perda.
Tive sorte. Descobri o que
amava bem cedo na vida. Woz e
eu criamos a Apple na garagem
dos meus pais quando eu tinha 20
anos. Trabalhávamos muito, e em
dez anos a empresa tinha crescido
de duas pessoas e uma garagem a
quatro mil pessoas e US$ 2 bilhões.
Havíamos lançado nossa melhor
criação - o Macintosh - um ano antes, e eu mal completara 30 anos.
Foi então que terminei despedido. Como alguém pode ser despedido da empresa que criou? Bem,
à medida que a empresa crescia
contratamos alguém supostamente
muito talentoso para dirigir a Apple
comigo, e por um ano as coisas foram bem. Mas nossas visões sobre
o futuro começaram a divergir, e
terminamos rompendo - mas o conselho ficou com ele. Por isso, aos 30
anos, eu estava desempregado. E de
modo muito público. O foco de minha vida adulta havia desaparecido,
e a dor foi devastadora.
Por alguns meses, eu não sabia
o que fazer. Sentia que havia desapontado a geração anterior de
empresários, derrubado o bastão
que havia recebido. Desculpei-me
diante de pessoas como David Packard e Rob Noyce. Meu fracasso
foi muito divulgado, e pensei em
sair do Vale do Silício. Mas logo
percebi que eu amava o que fazia.
O que acontecera na Apple não
mudou esse amor. Apesar da rejeição, o amor permanecia, e por
isso decidi recomeçar.
Não percebi, na época, mas ser
demitido da Apple foi a melhor
coisa que poderia ter acontecido.
O peso do sucesso foi substituído
pela leveza do recomeço. Isso me
libertou para um dos mais criativos
períodos de minha vida.
Nos cinco anos seguintes, criei
duas empresas, a NeXT e a Pixar,
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e me apaixonei por uma pessoa
maravilhosa, que veio a ser minha
mulher. A Pixar criou o primeiro
filme animado por computador,
Toy Story, e é hoje o estúdio de
animação mais bem sucedido do
mundo. E, estranhamente, a Apple
comprou a NeXT, eu voltei à empresa e a tecnologia desenvolvida
na NeXT é o cerne do atual renascimento da Apple. E eu e Laurene
temos uma família maravilhosa.
Estou certo de que nada disso
teria acontecido sem a demissão.
O sabor do remédio era amargo,
mas creio que o paciente precisava
dele. Quando a vida jogar pedras,
não se deixem abalar. Estou certo
de que meu amor pelo que fazia é
que me manteve ativo. É preciso
encontrar aquilo que vocês amam
- e isso se aplica ao trabalho tanto
quanto à vida afetiva. Seu trabalho
terá parte importante em sua vida,
e a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que vocês
fazem. Caso ainda não tenham
encontrado, continuem procurando. Não se acomodem. Como é
comum nos assuntos do coração,
quando encontrarem, vocês saberão. Tudo vai melhorar, com o
tempo. Continuem procurando.
Não se acomodem.
Minha terceira história é sobre
morte.
Quando eu tinha 17 anos, li uma
citação que dizia algo como “se
você viver cada dia como se fosse o
último, um dia terá razão”. Isso me
impressionou, e nos 33 anos transcorridos sempre me olho no espelho pela manhã e pergunto, se hoje
fosse o último dia de minha vida,
eu desejaria mesmo estar fazendo o
que faço? E se a resposta for “não”
por muitos dias consecutivos, é preciso mudar alguma coisa.
Lembrar de que em breve estarei
morto é a melhor ferramenta que
encontrei para me ajudar a fazer
as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo - expectativas externas, orgulho, medo do fracasso
- desaparece diante da morte, que
www.robertofarias.com.br

só deixa aquilo que é importante.
Lembrar de que você vai morrer
é a melhor maneira que conheço
de evitar armadilha de temer por
aquilo que temos a perder. Não há
motivo para não fazer o que dita o
coração.
Cerca de um ano atrás, um exame revelou que eu tinha câncer.
Uma ressonância às 7h30min mostrou claramente um tumor no meu
pâncreas - e eu nem sabia o que era
um pâncreas. Os médicos me disseram que era uma forma de câncer quase certamente incurável, e
que minha expectativa de vida era
de três a seis meses. O médico me
aconselhou a ir para casa e organizar meus negócios, o que é jargão
médico para “prepare-se, você vai
morrer”.
Significa tentar dizer aos seus
filhos em alguns meses tudo que
você imaginava que teria anos para
lhes ensinar. Significa garantir que
tudo esteja organizado para que
sua família sofra o mínimo possível. Significa se despedir.
Eu passei o dia todo vivendo
com aquele diagnóstico. Na mesma noite, uma biópsia permitiu a
retirada de algumas células do tumor. Eu estava anestesiado, mas
minha mulher, que estava lá, contou que quando os médicos viram
as células ao microscópio começaram a chorar, porque se tratava de
uma forma muito rara de câncer
pancreático, tratável por cirurgia.
Fiz a cirurgia, e agora estou bem.
Nunca havia chegado tão perto da morte, e espero que mais
algumas décadas passem sem que
a situação se repita. Tendo vivido
a situação, posso lhes dizer o que
direi com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um
conceito útil mas puramente intelectual.
Ninguém quer morrer. Mesmo
as pessoas que desejam ir para o
céu prefeririam não morrer para fazê-lo. Mas a morte é o destino comum a todos. Ninguém conseguiu
escapar a ela. E é certo que seja asPPE | EM REVISTA

sim, porque a morte talvez seja a
maior invenção da vida. É o agente
de mudanças da vida. Remove o
velho e abre caminho para o novo.
Hoje, vocês são o novo, mas com o
tempo envelhecerão e serão removidos. Não quero ser dramático,
mas é uma verdade.
O tempo de que vocês dispõem
é limitado, e por isso não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida
de outra pessoa. Não se deixem
aprisionar por dogmas - isso significa viver sob os ditames do pensamento alheio. Não permitam que
o ruído das outras vozes supere o
sussurro de sua voz interior. E, acima de tudo, tenham a coragem de
seguir seu coração e suas intuições,
porque eles de alguma maneira já
sabem o que vocês realmente desejam se tornar. Tudo mais é secundário.
Quando eu era jovem, havia
uma publicação maravilhosa chamada The Whole Earth Catalog,
uma das bíblias de minha geração.

Foi criada por um sujeito chamado
Stewart Brand, não longe daqui,
em Menlo Park, e ele deu vida ao
livro com um toque de poesia. Era
o final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração
eletrônica, e por isso a produção
era toda feita com máquinas de
escrever, Polaroids e tesouras. Era
como um Google em papel, 35
anos antes do Google - um projeto
idealista e repleto de ferramentas e
idéias magníficas.
Stewart e sua equipe publicaram diversas edições do The Whole Earth Catalog, e quando a idéia
havia esgotado suas possibilidades,
lançaram uma edição final. Estávamos na metade dos anos 70, e eu
tinha a idade de vocês. Na quarta
capa da edição final, havia uma
foto de uma estrada rural em uma
manhã, o tipo de estrada em que
alguém gostaria de pegar carona.
Abaixo da foto, estava escrito “Permaneçam famintos. Permaneçam
tolos”. Era a mensagem de despe-

dida deles. Permaneçam famintos.
Permaneçam tolos. Foi o que eu
sempre desejei para mim mesmo.
E é o que desejo a vocês em sua
formatura e em seu novo começo.
Mantenham-se famintos. Mantenham-se tolos.
Muito obrigado a todos.
Fonte:
site da Universidade
de Stanford
Tradução:
Paulo Migliacci ME

Tenha Unimed Estilo.
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Projetos Criados,

Consolidados e
Copiados.

Entrevistas com Homenageados dos Eventos PPE na
TV Fortaleza Canal 6 NET e no site www.cmfor.ce.gov.br
Por Roberto Farias

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
7 de Abril
24 de Abril
1º de Maio
08 de Maio
15 de Maio
22 de Maio
29 de Maio
05 de Junho
12 de Junho
19 de Junho
26 de Junho
03 de Julho
10 de Julho

Sr. Evandro Colares
Sr. José do Egito
Veveu Arruda
Nezinho
Dr. Beto Studart
Sr. Luiz Teixeira
Dr. José Liberato Barroso

02 de Outubro
09 de Outubro
16 de Outubro
23 de Outubro
30 de Outubro
06 de Novembro
13 de Novembro
20 de Novembro

04 de Dezembro

Diretor da Roma Distribuidora
Sr. Manoel Holanda

31 de Julho

27 de Novembro

Diretor da Diagonal
Sr. Cesar Roma

24 de Julho

Dentalmaster
SM Fomento

Waldemir Catanho

Dr. João Fiúza
17 de Julho

Advogados

Sr. Sérgio Melo

25 de Setembro

Presidente Faculdade da Grande Fortaleza

Dra. Marisley Brito

Dr. Fernando Novais

Dr. José Rocha

Diretor da Newland

Colégio Ari de Sá
Costa, Brito e Aragão

18 de Setembro

Presidente da BSPAR

Secretário da PMF(SEFIN)
Dr. Oto de Sá Cavalcante

Sr. Luiz Girão

Prefeito de Horizonte

Presidente da Fecomércio
Alexandre Cialdini

11 de Setembro

Prefeito de Sobral

Jornalista/Jurado
Dr. Luiz Gastão

Dr. Erasmo Pitombeira

Distribuidora Jotujé

Presidente da AMC
Antônio Viana

04 de Setembro

Advance Comunicação

Senador
Dr. Fernando Bezerra

Dr. Mário Feitoza

Secretário PMF

Secretário da Prefeitura de Fortaleza
Inácio Arruda

28 de Agosto

Faculdade Christus

Reitor da UVA
Deodato Ramalho

Dr. Perboyre Castelo

Leite Betânia

Comunicador
Antônio Colaço

21 de Agosto

Presidente da Ceará Portos

Deputado Federal
Paulo Oliveira

Sr. Disraeli Ponte

MCF Consultores

Senador
Raimundo Matos

14 de Agosto

Clínica Perboyre Castelo

Deputado Estadual
José Pimentel

Dr. Ênio Silveira

Easy Táxi Aéreo

Deputado Federal
Heitor Ferrer

07 de Agosto

Colégio Antares

Deputado Estadual
Artur Bruno

Sr. Daniel Fiúza
La Maison Dunas Buffet

Diretor do Maraponga Mart Moda

11 de Dezembro

De Braços dados com a Cidadania

O

Brasil vive um novo momento. Governado pela
primeira vez por uma mulher, eleita pelo povo, mostra estar no rumo
certo de superar grandes desafios,
como a erradicação da miséria, a
promoção da cidadania e o desenvolvimento econômico com inclusão social. Essas são tarefas que
devem ser assumidas por todos os
entes públicos, e a Câmara Municipal de Fortaleza está diretamente
inserida nas grandes discussões de
interesse da cidade.
Por todo o ano de 2011, o Legislativo da Capital cearense tem
ido além das suas atribuições constitucionais de fiscalizar, discutir e
propor normas que rejam o dia a
dia da cidade e de seus cidadãos. A
proximidade com o povo é a tônica
da atuação do parlamento, prioridade na execução de programas
imbuídos de buscar uma solução
de melhoria em diversos aspectos
do cotidiano de Fortaleza.
A nova edição do programa
Câmara nos Bairros, os debates sobre o reordenamento da Praia do
Futuro, o Fórum Viva Centro e o
Plano de Governança Digital são
alguns exemplos de ações que demonstram a disposição da Câmara
Municipal de Fortaleza em responder concretamente aos anseios da
sociedade. A ampliação dos canais
de comunicação do Poder apenas
reforça a decisão política Casa de
agir com transparência e seriedade
para com a coisa pública.
Parabenizo a PPE Promoções
e Eventos por estar sempre atenta

em prestar o devido reconhecimento a personalidades, tanto do poder
público quanto da iniciativa privada, que se destacaram em suas atribuições, e que, dentre de suas particularidades de atuação, tenham
contribuído para o desenvolvimen-

to do país e para a melhoria na
qualidade de vida da população.
Vereador Acrísio Sena (PT)
Presidente da Câmara
Municipal de Fortaleza

