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Com o prestígio de mais de 300 personalidades, a Casa do Ceará em Brasília abriu suas
portas e realizou, nessa sexta-feira(15), festa em homenagem a 150 cearenses ilustres na
Capital da República. Festa consistiu em jantar de confraternização e lançamento de um livro
especial denominado “Brasília, 50 anos de Ceará”, apresentando perfis biográficos, sociais,
culturais e profissionais de 150 cearenses ilustres na Capital brasileira, desde alguns pioneiros
chegados antes da inauguração da cidade em 1960 aos que chegaram depois e, de alguma
forma, contribuíram para a consolidação de Brasília agora comemorando seus 50 anos de
história. De acordo com o presidente da Casa do Ceará, jornalista Fernando César Mesquita,
este é o sentido da homenagem: “Primeiro nos lembramos dos pioneiros, espécie aqui
cultivada para marcar e identifica aqueles que chegaram antes e durante a construção da
cidade, em busca do Eldorado criado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas não
poderíamos deixar de fora os que aqui chegaram depois, entranharam-se pelos labirintos da
cidade e deram seu suor e sangue para a sua consolidação, de forma anônima, figurante,
como personagem, protagonista, do processo que se instalou em todos os segmentos da
sociedade organizada”. Ainda, segundo Fernando César Mesquita, o livro lançado pela Casa
do Ceará, tenta resgatar a coragem, a determinação, a cearensidade de muitos deles, seu
legado, seu exemplo e suas vivências, repassados por filhos e netos: “Este livro mostra a
grandeza dos cearenses que deixaram o Ceará não em busca de outros mares, mas de outros
territórios”, como Distrito Federal. Esta mesma grandeza é ressaltada pelo ex-presidente da
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Casa do Ceará mm Brasília, jornalista José Jézer de Oliveira, um dos homenageados:
“Esperançosos e confiantes aqui chegaram so bravos e heróicos retirantes, juntando-se à
multidão de conterrâneos que aqui já se encontravam vertendo suor e lágrimas de saudade na
construção da ciclópica obra jusceliniana, símbolo do arrojo e da tenacidade de um povo, na
qual, através de seus filhos, o Ceará marcou indelével presença”. Entre os cearenses ilustres
em Brasília homenageados esão: embaixador Paes de Andrade, ex-senador José Lins de
Albquerque, ministro dos Portos, Pedro Brito, deputado Mauro Benevides, jornalista Fernando
César Mesquita, embaixador Ruy Nogueira, ex-Procurador Geral da República, Antonio
Fernandes de Souza, cardeal dom José Freire Falcão, jornalista e escritor Lustosa da Costa,
Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, jornalista JB Serra e Gurgel, ministro do TUC,
Valmir Campelo, jornalista Tarcísio Holanda, ministro do TCU, Ubiratan Aguiar, engenheiro
Ozanan Coelho, jornalista Rangel Cavalcante, governador Siqueira Campos, jornalista Frota
Neto, historiador de Brasília, Adirson Vasconcelos, jornalista Leonardo Mota, jornalista Ari
Cunha, jornalista Wilson Ibiapina, jornalista Inácio Almeida e muitos outros formando um elenco
de 150 cearenses homenageados como representantes de 54 municípios do Estado. Entre os
homenageados dois colunistas titulares do Juanorte, Jota Alcides e Geová Sobreira, que estão
em Brasília há mais de 30 anos, mas permanecem ardorosos defensores de Juazeiro do Norte,
Metrópole do Cariri. Jota Alcides, jornalista, professor e escritor, formado pela Universidade
Católica de Pernambuco e pelo Centro Universitário de Brasília e pós-graduado pela
Universidade de Brasília, veio do Recife, onde foi Editor-Chefe da Rede Globo Nordeste e
Diretor de Redação do Jornal do Commércio, e, em Brasília, foi assessor de Imprensa do
Ministério da Educação(gestão do ministro Eduardo Portella no Governo Figueiredo),
Secretário de Redação da antiga Radiobrás, Editor-Chefe do Correio Braziliense e desde 2001
é diretor-fundador do Fatorama, o primeiro jornal fast-news do Brasil, com 70 mil leitores
qualificados semanais na Capital brasileira; Geová Sobreira, economista, sociólogo e escritor,
em Brasília, foi consultor da Presidência do Banco do Brasil, presidente da Comissão de
Privatização de Empresas Estatais, presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica-CADE, diretor-executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE e assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com excelente
qualidade gráfica e editorial, o livro de 324 páginas lançado pela Casa do Ceará em Brasília,
homenageando 150 cearenses ilustres na Capital brasileria, é um projeto editorial elaborado
por iniciativa do presidente da instituição, jornalista Fernando César Mesquita, com supervisão
geral do jornalista JB Serra e Gurgel e apoio cultural do grupo empresarial cearense M. Dias
Branco, dono da maior indústria de biscoitos e massas alimentícias da América Latina.
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Geová Sobreira
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on} e Jota Alcides entre 150 cearnses ilustres de Brasília
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