
Janeiro / 2000

09 - Toma posse como pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza 
o padre Clairton Alexandrino de Oliveira, em cerimônia presidida pelo 
arcebispo metropolitano, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

10 - Inaugura-se a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom 
Helder Câmara, na Rua Frei Odilon nº 624, no Conjunto Habitacional 
Floresta, no Álvaro Weyne.

10 - Inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Herondina Lima Cavalcante, localizada na Rua D, s/nº , Conjunto Beira 
Rio, Vila Velha, Barra do Ceará.

11 - Inaugura-se a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de 
Carvalho Martins, na Avenida Dedé Brasil nº 4.300, na Serrinha.

11 - Inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Con
selheiro José Batista de Oliveira, na Rua Goiás s/nº , no Pan Americano.

12 - Inaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professor Dr. João Batista Saraiva Leão, na Avenida Curió s/nº , no 
Parque São Miguel.

12 - A Escola Municipal de Ensino Fundamental Isabel Ferreira, na 
Rua M, s/nº , no Curió, é inaugurada.

Datas e fatos para a história do Ceará

Miguel Ângelo de Azevedo (nirez)*

* Sócio Efetivo do Instituto do Ceará.
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13 - Chega em Fortaleza a cantora Ivete Sangalo, para divulgar seu 
disco e inaugurar o complexo aquático Maremoto, no Beach Park.

17 - Inaugura-se a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João 
Estanislau Façanha, na Rua Onze, s/nº , no Jardim Cearense.

17 - A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jonathan da Rocha 
Alcoforado, na Rua Francisco Almeida s/nº, no Aracapé, é inaugurada.

17 - Inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental José 
Maria Moreira Campos, na Rua Álvaro Chaves s/nº , no Mondubim.

19 - Para apresentação no Centro Cultural Dragão Mar, está em 
Fortaleza, no dia 19 de janeiro de 2000, o pianista concertista Artur 
Moreira Lima.

21 - Eclipse lunar, com início ao primeiro minuto do dia, estendendo-se 
até às 5h22min, é observado pelo astrônomo Dennis Weaver, do Colégio 
Cristus, apesar do tempo nublado.

21 - O 10º Grupo de Artilharia de Campanha 10ºGAC tem novo co-
mandante quando o coronel José Teófilo Gaspar de Oliveira Neto passa 
o comando ao também coronel Guilherme Cals Teófilo Gaspar de 
Oliveira, em solenidade realizada naquela corporação, na Avenida 
Luciano Carneiro nº 840, com início às 17h30min.

31 - Inaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca 
Fernandes de Magalhães, na Rua Vital Brasil s/nº , no Bonsucesso.

Inaugurada a Praça Glória Pestana da Ponte e Horta, em espaço entre 
a Avenida Soriano Albuquerque, Rua João Cordeiro, Rua Antônio 
Augusto e Travessa Soriano Albuquerque, no Joaquim Távora.

Fevereiro

04 - Morre em Fortaleza o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará 
- UFC, professor Fernando Leite, aos 94 anos de idade, vítima de pa-
rada cardíaca, sendo seu corpo velado no Salão Nobre da Reitoria da 
UFC, sendo sepultado no Cemitério de São João Batista.

18 - Morre o médium Alexsandro Félix de Sousa, aos 23 anos de 
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idade, que dizia incorporar o espírito do médico alemão Adolf Fritz 
Kahn (Dr. Fritz).

24 - Morre, pela manhã, aos 67 anos de idade, o juiz titular da 3ª Vara 
do Júri do Fórum Clóvis Bevilaqua, Celso Luís de Sousa Girão, vítima 
de ataque cardíaco, sendo seu corpo velado na Funerária Ternura, Rua 
Padre Valdivino nº 2255, na esquina com a Rua Tiburcio Cavalcante e 
enterrado no Cemitério de São João Batista.

22 - Morre em Fortaleza, aos 74 anos incompletos, vítima de câncer, o 
empresário José Gerardo Barbosa Lima, sendo sepultado no cemitério 
Parque da Paz. Era cearense de Fortaleza nascido em 23/04/1925. 
Gerardo Barbosa foi discotecário e sonoplasta da Ceará Rádio Clube 
por muitos anos, era o proprietário da Loja Vox, de discos. Ultimamente 
mantinha com seu irmão Danúbio Barbosa Lima, uma loja de vendas de 
perfumes no Iguatemi, a Gerdan. Fazia sempre, no mês de setembro, 
em sua residência, uma festa onde reunia os antigos profissionais do 
rádio de nossa terra.

26 - Falecimento, em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, do briga-
deiro-do-ar Casimiro Montenegro Filho, que foi pioneiro, juntamente 
com o brigadeiro Eduardo Gomes, da criação do Correio Aéreo Militar 
-CAM-, depois Correio Aéreo Nacional - CAN. Era cearense de 
Fortaleza nascido em 29/10/1904.

29 - Morre, em Brasília, DF, o engenheiro agrônomo e professor Stênio 
de Araújo Bastos, formado em 1957 e que radicou-se na Capital Federal 
até sua morte. Nascera em Fortaleza, CE, a 29/07/1933.

Março

02 - Morre, aos 82 anos incompletos, o desembargador Jaime de Alencar 
Araripe, vítima de complicações após cirurgia da vesícula. Nascera em 
Aurora, no dia 26/03/1918. Seu corpo foi velado na Funerária Ternura 
Rua Padre Valdivino nº 2255, na esquina com a Rua Tiburcio Cavalcante 
e sepultado no Cemitério Parque da Paz, às 16h30min.

05 a 07 - O Carnaval é comemorado nas ruas e praças e à noite em des-
file de blocos no já tradicional “corso” e nas festas nos clubes sociais.
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11 - O padre José Nilson de Oliveira Lima, da comunidade do Mucuripe, 
recebe o título de Cidadão de Fortaleza, em solenidade realizada na 
Igreja de Nossa Senhora da Saúde. É nascido em Aratuba, CE.

12 - Morre, em Vassouras, RJ, o general-de-brigada Severino Sombra de 
Albuquerque, líder integralista que fundou a Legião Cearense do Trabalho. 
Ex-secretário de Segurança, estava à frente da Universidade integrada 
Severino Sombra. Nascera em Maranguape, CE, em 08/07/1907.

18 - Morre, em Fortaleza, o político e educador Antenor Rocha 
Alexandre, fundador, com Ary da Sá Cavalcante, do Colégio Farias 
Brito. Nascera em Iguatu, CE, no dia 21/12/1912.

19 - Morre, às 14h, vítima de parada cardíaca, na Gastroclínica, o ex-de-
putado Aquiles Peres Mota, aos 75 anos de idade, sendo seu corpo velado 
na Assembleia Legislativa e sepultado às 11h do dia seguinte, no 
Cemitério Parque da Paz. Era cearense de Ipueiras nascido em 09/08/1924.

19 - Falecimento, às 18h, do ex-deputado federal Moisés Santiago 
Pimentel (Moisés Pimentel), aos 90 anos de idade, por complicações no 
fígado, no Hospital Antônio Prudente. Seu corpo foi velado no Cemitério 
Parque da Paz, onde é sepultado às 18h do dia seguinte. Pimentel foi 
eleito três vezes deputado federal. Como empresário, se destacou na 
área da indústria de algodão e comércio de açúcar. Trabalhou em coo-
perativa de crédito e na área bancária. Foi sócio da Rádio Dragão do 
Mar e era grão mestre da maçonaria. Foi rádio amador com o prefixo 
PY7-VMI. Nascera em Independência, CE, a 11/08/1909.

31 - Estréia, às 20h30min, na esquina da Avenida Aguanambi com 
Avenida 13 de Maio, o Circo Kroner, de tradição de mais de cem anos.

31 - Inaugurado o Edifício Petrônio Aguiar Andrade, nova sede do Serviço 
Social do Comércio - Sesc, na Avenida Duque de Caxias nº 1.701 e o anexo, 
Teatro Emiliano Queirós, em festa com a presença dos homenageados.

Abril

07 - Morre o advogado e historiador Luís Teixeira Barros, membro do 
Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico). Era cea-
rense de Viçosa do Ceará nascido em 26/01/1920.
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08 - Inaugurada, no Monte Castelo, a Capela de Mãe Rainha.

24 - Toma posse em cadeira no Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico 
e Antropológico), às 19h, Gisafran Nazareno Mota Jucá, saudado por 
João Alfredo de Sousa Montenegro (João Alfredo Montenegro), em so-
lenidade no Auditório Pompeu Sobrinho, do Instituto, na Rua Barão do 
Rio Branco nº 1594, na Praça do Carmo.

24 - O Diário Oficial do Município - Diom nº 11.830 - traz a Lei nº 
8.423 do dia 12, denominando de Rua Gerardo Lima uma artéria de 
Fortaleza. Gerardo Matos Bezerra Lima (Gerardo Lima) criou mais de 
dez empresas, entre elas a FAE e a Formasa.

26 - Acontece a XXX Regata de Jangadas Dragão do Mar, que tem 
como vencedor o pescador Eliseu Lima do Nascimento, ficando em 2º 
lugar, José Ferreira Nunes e em 3º lugar José Ribeiro da Silva.

26 - Morre, às 11h30min, aos 88 anos incompletos, vítima de insufici-
ência respiratória, a promotora de Justiça Lucrécia Pinho, a primeira a 
se inscrever na OAB-Ce e a Segunda na OAB nacional. Era cearense de 
Sobral nascida a 28/04/1912. Seu sepultamento ocorre no Cemitério de 
São João Batista.

28 - Abre-se, às 20h o LI Salão de Abril, no Mercado dos Pinhões, na 
Aldeota, organizado pelo curador geral, arquiteto João Jorge Marques 
Melo, sob os auspícios da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, di-
rigida por José Maria Barros de Pinho (Barros Pinho), com previsão 
para encerramento em 31/05/2000.

Maio

11 - Recebe o título de Cidadão de Fortaleza o arcebispo metropolitano 
de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, na Câmara 
Municipal, iniciativa do vereador Paulo Mindêlo.

11 - Morre, aos 49 anos de idade, vítima de ataque cardíaco, o radialista 
Pedro Moreira de Oliveira Neto (Moreira Neto), sendo seu corpo ve-
lado na Funerária Ternura, Rua Padre Valdivino nº 2255, na esquina 
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com a Rua Tiburcio Cavalcante, seguindo depois para sua terra natal, 
Jaguaruana, onde foi sepultado às 17h.

12 - O procurador-chefe da Justiça Militar Federal para os Estados do 
Ceará e Piauí, Antônio Cerqueira, recebe o título de Cidadão de 
Fortaleza, em solenidade realizada na Câmara Municipal às 19h, inicia-
tiva do vereador Heitor Ferrer. O homenageado é carioca.

22 - Às 11h40min morre, aos 83 anos de idade, vítima de câncer no 
pulmão, o ex-deputado estadual Péricles Moreira da Rocha, “Pekim”, 
tendo seu corpo velado no salão nobre da Assembleia Legislativa, le-
vado às 10h do dia seguinte para o Cemitério Jardim Metropolitano. 
Nascera a 07/03/1917 em Fortaleza.

28 - Morre, aos 73 anos de idade, vítima de enfarte agudo do miocárdio, 
o jornalista, político e odontólogo Dorian Sampaio, que foi vereador e 
deputado. Foi cassado em 1969 perdendo seu mandato e direitos polí-
ticos. Fundou o Jornal do Dorian e editava o Anuário do Ceará. Seu 
sepultamento verificou-se no dia 29, no Cemitério de São João Batista. 
Nascera na cidade do Rio de Janeiro a 12/03/1927.

28 - O Padre Clairton Alexandrino de Oliveira, pároco da Catedral 
Metropolitana de Fortaleza, recebe a Medalha Boticário Ferreira e o título 
de Cidadão de Fortaleza, conferidos pela Câmara Municipal de Fortaleza, 
por iniciativa do vereador Paulo Mindêlo. É natural de Lavras da Mangabeira.

Junho

06 - A Procuradora de Justiça, Maria Celeste Thomaz de Aragão, toma 
posse no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, em 
solenidade realizada às 16h no Plenário do Palácio de Justiça, no Cambeba.

08 - Recebe a Medalha Boticário Ferreira na Câmara Municipal de 
Fortaleza - CMF - o cientista geógrafo e professor Caio Lóssio Botelho, 
membro do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico).

23 - Reinaugurado, após grande e total reforma, o Ginásio Coberto 
Paulo Sarasate, com jogo de voleibol entre as seleções do Brasil e 
Estados Unidos, vencendo esta por 3 x1.



329Datas e fatos para a história do Ceará

25 - Inaugurado, às 19h30min o anfiteatro da Capela de Santa Edwiges, 
na Avenida Marechal Castelo Branco (Avenida Leste-Oeste), com ca-
pacidade para 750 pessoas sentadas e 15 mil em pé.

26 - Fundada em Fortaleza a Academia Leonística de Cultura no Ceará 
 Alecce, formada por 45 cadeiras.

Julho

05 - Na madrugada é sentido em Fortaleza a terra tremer, sabendo-se 
depois que o tremor teve epicentro na localidade de Pitombeiras, no 
município de Cascavel.

05 - Implantado o telefone 0800-855540, para reclamações da popu-
lação de Fortaleza contra a poluição sonora, com o nome de disque si
lêncio, resultado de parceria entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
- PMF, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública e 
Defesa da Cidadania - SSPDC. Infelizmente nunca funcionou a con-
tento e hoje está desativado.

08 - Morre, em Fortaleza, aos 96 anos de idade, Zilda Martins Rodrigues, 
a primeira diretora da Cidade da Criança e criadora do Recreatório 
Infantil, a primeira Creche de Fortaleza, foi casada com José Martins 
Rodrigues. Era nascida em Manaus, AM, a 21/03/1904.

13 - Às 20h é lançado o livro Escola de Aprendizes Marinheiros do 
Ceará, resgate histórico  criação e evolução, de autoria da historiadora 
escritora de assuntos militares Dolores Aquino.

14 - À noite, no auditório da sede da Associação Cearense de Imprensa 
 ACI, no Edifício Perboyre e Silva, esquina da Rua Floriano Peixoto 
com Rua Perboyre e Silva, dentro da comemoração dos 75 anos de fun-
dação da entidade, foram inauguradas a Galeria dos Presidentes e a 
Galeria das Rainhas da Imprensa, bem como o lançamento do livro 
Nova História da Associação Cearense de Imprensa, dos jornalistas 
Stênio Azevedo e Geraldo da Silva Nobre (Geraldo Nobre). Na ocasião 
foram oferecidos 27 chefrons aos jornalistas que completaram 30, 40 e 
50 anos de sócio da ACI.
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16 - No Campeonato Cearense de Futebol, em jogo realizado no Estádio 
do Junco, em Sobral, o Fortaleza Esporte Clube, sagra-se campeão ao 
empatar com o Ceará Sporting Clube por 1x1.

21 - Morre, na madrugada, no Hospital Santa Isabel, em Salvador, 
Bahia, o artista plástico Floriano Teixeira, aos 77 anos de idade. Era 
maranhense de Cajapió nascido em 1923.

22 - Morre, em Fortaleza, vítima de hemorragia digestiva, aos 95 anos 
de idade, José Afonso Lima, o conhecido Dr. Batérico, pianista da an-
tiga Hora da Saudade, depois Coisas que o Tempo Levou e tinha uma 
oficina de recuperação de baterias na Rua Meton de Alencar. Era fa-
moso também por suas mentiras que contava, principalmente nos dias 
1º de abril. Foi sepultado no Cemitério de São João Batista.

24 - Muda o comando da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará 
 EAMCE  quando o capitão-de-mar-e-guerra Luís Rafael Mansano 
passa o comando ao capitão-de-fragata Manuel Ribeiro da Costa.

26 - Lançado, o livro A Seara de Santiago no Brasil, de autoria do es-
critor Adauto Leitão, na Livraria Livro Técnico do Centro Dragão do 
Mar de Arte e Cultura, na Rua Dragão do Mar nº 81.

26 - Morre o empresário Eloy Saboia Fontenele, na Casa de Saúde São 
Raimundo. Foi sepultado no Cemitério Parque da Paz. Eloy Saboia foi 
fundador e primeiro presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Petróleo do Estado do Ceará - Sindipostos.

28 - O Diário Oficial do Município - Diom nº 11.897 publica o texto da 
Lei nº 8.480, do dia 24, que denomina parte do bairro do Benfica com o 
nome de Gentilândia, nome já tradicional no local, compreendendo o 
trecho que fica entre a Avenida 13 de Maio, Avenida da Universidade, 
Avenida Eduardo Girão e Avenida dos Expedicionários.

Agosto

03 - Reinauguração, às 17h, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
- TJEC, do Memorial do Judiciário, no Palácio da Justiça, no Cambeba.
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10 - O médico Silas Aguiar Monguba (Silas Munguba) recebe, às 19h, 
na Câmara Municipal de Fortaleza, a Medalha Boticário Ferreira, por 
seu trabalho à frente da instituição Desafio Jovem do Ceará, dedicada 
aos jovens que desejam livrar-se do vício das drogas.

12 - Morre, com a idade de 82 anos, em Fortaleza, o artista plástico 
Afonso Lopes Gonçalves. Era cearense de Fortaleza nascido em 
10/01/1918. Hoje é nome de rua no Itaperi.

16 - Nas livrarias de Fortaleza, o livro Ciará  Terra do Sol, de autoria 
do escritor historiador e agrônomo Márlio Fábio Pelosi Falcão, que 
descreve a genealogia e a toponímia dos municípios cearenses.

16 - A Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF apresenta a Autarquia 
Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e da Cidadania  AMC, presi-
dida por Leônidas Bezerra e que absorve o SOS Fortaleza e o serviço 
de trânsito.

17 - Inaugura-se, em Maranguape, por iniciativa da fábrica de aguar-
dente de cana Ypioca, da família Teles, o Museu da Cachaça, reunindo 
documentos, maquinário e garrafas, com visitação pública de 3ª feira a 
Domingo. O local é o da fábrica, fundada em 1846.

18 - Iniciadas as obras de aterro da Praia de Iracema, no trecho entre a 
Rua João Cordeiro e a Avenida Rui Barbosa, pela embarcação de dra-
gagem que retirará areia do fundo do oceano e trará para a praia, for-
mando uma praia artificial.

18 - Estréia, às 20h30min, na Avenida Rogaciano Leite, o Circo Vostok, 
de origem russa, que se diz ecológico, por não trazer animais, tendo 
como atração ginetes, trapezistas, palhaços e mágicos.

20 - O prédio onde funcionou o Fórum Clóvis Bevilaqua, na Avenida 
Alberto Nepomuceno nº 272, é implodido às 9h, ruindo em 5 segundos. 
Foi a Segunda implosão realizada em Fortaleza.

23 - Muda-se, de sala no Palácio da Justiça no Cambeba para novo 
prédio construído em terreno doado pelo Estado, na Avenida Santos 
Dumont nº 1425, local da antiga sede da Cohab, o Tribunal do Povo, 
sendo naquele dia apresentado à imprensa.

28 - Aberto o I Fórum da Cidade, no Auditório Celina Queiroz, da 
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Unifor, promoção do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento 
do Ceará, com previsão de encerramento para 30/08/2000.

31 - Inaugura-se a nova sede do Tribunal do Povo, na Avenida Santos 
Dumont nº 1425, falando na ocasião a desembargadora Águeda Passos 
Rodrigues Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará - TJEC.

Morre em Fortaleza o artista plástico Afonso Bruno, autor do quadro “O 
Carteiro” que existe no prédio da EBCT central.

Setembro

02 a 07 - Realiza-se o Plebiscito Nacional da Dívida Externa, promoção 
da CNBB.

08 - Presos do Instituto Penal Paulo Sarasate, após um acerto de contas 
entre duas facções, rebelam-se e destróem todo o presídio, resultando 
um morto e 11 feridos.

08 - Morre, em Fortaleza, aos 86 anos de idade, o advogado, político e 
jornalista Lauro Maciel Severiano, que pertenceu à Ação Integralista 
Brasileira. Nascera em Baturité a 09/01/1914.

10 - Incêndio destrói a loja de calçados Petipé, localizada na Rua 
General Sampaio entre Rua Castro e Silva e Rua Senador Alencar.

18 - Morre, em Fortaleza, vítima de insuficiência renal, aos 82 anos de 
idade, o odontólogo e fotógrafo Antônio Afonso de Albuquerque 
(Antônio Albuquerque), o Tonho, proprietário por muitos anos da Aba 
Film, fundada por seu pai, Ademar Bezerra de Albuquerque. Era forta-
lezense, irmão de Chico Albuquerque e nascera a 12/06/1918.

20 - Comemorando o centenário de nascimento do marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco, o 23º Batalhão de Caçadores - 23BC - inau-
gura no pátio de seu quartel, na Avenida 13 de Maio nº 1589, bairro de 
Fátima, pela manhã, um busto de bronze do ex-presidente.

27 - Morre, em Fortaleza, vítima de enfarto, o economista Manoel 
Teixeira Lima, que por muitos anos prestou serviços no Departamento 
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Nacional de Obras Contra as Secas -DNOCS. Nascera em Pacatuba, 
em 1934.

28 - Morre, vítima de parada cárdio-respiratória, no Hospital Antônio 
Prudente, aos 60 anos de idade, o radialista Samuel Benarrosh Benoliel 
(Samuel Bahia), também conhecido por Samuca. Era carioca.

29 - Mais uma entrega do Troféu Sereia de Ouro, promovido pelo 
Sistema Verdes Mares de Comunicação, em festa no Ideal Clube, com 
início às 21h, onde são agraciados a coreógrafa Dora Isabel de Araújo 
Andrade (Dora Andrade), o empresário José Abraão Otoch, o padre 
Luigi Rebuffini e o estilista Antônio Marques dos Santos Neto (Lino 
Villaventura), sendo o 30º ano do acontecimento.

30 - Inaugura-se, às 17h, no calçadão da Praia de Iracema, próximo ao 
Bebelu, o monumento ao historiador Raimundo Girão, no centenário de 
seu nascimento, um pedestal com um medalhão, iniciativa do Instituto 
do Ceará e da Fundação de Cultura Esporte e Turismo de Fortaleza.

Outubro

01 - Realizam-se no domingo, eleições para vereadores e prefeitos 
em todo o País. Em Fortaleza, além das centenas de candidatos a 
vereador, disputam o cargo de Prefeito Municipal os candidatos 
Juraci Vieira Magalhães (PMDB) (já prefeito concorrendo à ree-
leição); Inacio Francisco de Assis Nunes Arruda (Inácio Arruda) 
(PCdoB); Moroni Bing Torgan (Moroni Torgan) (PFL); Patrícia 
Lúcia Saboya Ferreira Gomes (Patrícia Gomes) (PPS); Raimundo 
Pereira de Castro (Raimundão) (PSTU); Orlando Augusto da Silva 
Júnior (Orlando Júnior) (PHS); e João de Sousa Oliveira (João 
Oliveira) (PTdoB); ficando para o segundo turno a ser realizado no 
dia 29/10/2000, Juraci Vieira Magalhães e Inácio Francisco de Assis 
Nunes Arruda (Inácio Arruda).

06 - Inaugura-se, na Avenida Santos Dumont nº 399, a Farmácia 
Unimed, visando comercializar medicamentos aos seus clientes a 
preço de custo.
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08 - Volta ao teto do altar-mór da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 
após completa restauração por equipe coordenada pelo arquiteto 
Frederico Barros, a pintura de Nossa Senhora do Carmo com o Menino 
Deus, feita em 1904 pelo artista cearense Raimundo Ramos Filho, co-
nhecido por Ramos Cotoco. A tela fora dali retirada e no local colocada 
uma outra, mas após denúncia de uma freqüentadora do templo a este 
que lhe escreve, denunciamos à imprensa e fizemos, ao lado de Calé 
Alencar uma campanha para a volta do antigo quadro, sendo reconside-
rada a decisão da direção da igreja de retirar o velho quadro.

13 - O Diário Oficial do Município - Diom nº 11.950 - publica a Lei 
nº 8.482 do dia dois, que denomina de Planalto Maraponga o bairro 
que fica entre a Avenida Godofredo Maciel, a Rua Cônego de Castro, 
Rua Bibio Frota e Rua Roquete Pinto, conhecido atualmente por Baixa 
da Jumenta.

17 - Morre, aos 68 anos de idade, no Hospital Angelim, Walter dos 
Santos, o popular sanfoneiro Azeitona, sendo sepultado no dia seguinte 
no Cemitério São Vicente de Paula, no Mucuripe.

17 - Abre-se, às 17h, no Centro de Convenções, a 4ª Bienal 
Internacional do Livro do Ceará, promoção do Governo do Estado 
através de Secretaria de Cultura e Desporto e o Sindicato do Comércio 
Varejista de Livros do Estado do Ceará, com lançamento de 24 novos 
livros cearenses.

25 - Toma posse, às 18h, como sócio efetivo, no Instituto do Ceará 
(Histórico, Geográfico e Antropológico), o professor Raimundo Elmo 
de Paula Vasconcelos (Elmo Vasconcelos), no Auditório Pompeu 
Sobrinho, na Rua Barão do Rio Branco nº 1594, na Praça do Carmo, 
sendo saudado pelo geógrafo Caio Lóssio Botelho.

27 - Inauguram-se as instalações do Centro de Referência do Professor, 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no antigo prédio do Mercado 
Central totalmente reformado e adaptado às novas funções, trabalho do 
arquiteto José Capelo Filho, abrigando a Biblioteca Virtual Moreira 
Campos, a Galeria Antônio Bandeira, a Sala de Referência do 
Município, áreas para café e o teatro aberto, com três entradas, pela 
Rua General Bezerril, Travessa Crato e Rua Conde D’Eu, como era 
antes o mercado.
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29 - Realizam-se eleições para prefeito de Fortaleza - 2º turno - onde 
disputam os candidatos Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda (Inácio 
Arruda) (PCdoB) e Juraci Vieira Magalhães (PMDB), vencendo este 
segundo que já é prefeito disputando a reeleição.

31 - Inaugurado o novo Presídio Feminino Desembargadora Auri 
Moura Costa, anexo ao Instituto Presídio Paulo Sarasate - IPPS. As 
presidiárias estão sendo transferidas do antigo prédio, no Jacarecanga, 
aos poucos.

Novembro

07 - Morre, no Rio de Janeiro, RJ, Permínio de Pontes Medeiros, um 
dos três irmãos que faziam parte do grupo de cearenses Quatro Ases e 
Um Coringa, formado na então Capital federal. Nascera em Fortaleza 
no dia 28/11/1919.

10 - Encontrado morto em seu ateliêr, na Avenida Pessoa Anta nº. 121, 
Praia de Iracema, o artista plástico italiano Maximiliano Constantini, de 
36 anos de idade. De acordo com a perícia da polícia, ele foi assassi-
nado por volta das 4h.

10 - O médico urologista cearense de renome internacional, radicado 
nos Estados Unidos, José Edson Pontes, é agraciado, em solenidade na 
Câmara Municipal de Fortaleza, com a Medalha Periguary de Medeiros.

19 - Morre, em Teresina, Piauí, onde residia, aos 45 anos de idade, ví-
tima de um ataque fulminante do coração, o ex-deputado federal cea-
rense por três legislaturas Carlos Virgílio Augusto de Moraes Fernandes 
Távora, sendo velado na Funerária Ternura, Rua Padre Valdivino nº 
2255, na esquina com a Rua Tiburcio Cavalcante, de onde saiu às 16h 
do dia seguinte para ser sepultado no Cemitério de São João Batista. 
Era filho de Virgílio de Moraes Fernandes Távora (Virgílio Távora) e 
Luíza Moraes Correia Távora (Luíza Távora) e nascera em Fortaleza.

12 - Morre, às 13h, vítima de ataque cardíaco, aos 86 anos de idade, o 
ex-deputado, ex-vice-governador, ex-senador e ex-ministro, advogado 
Wilson Gonçalves, sendo sepultado no dia seguinte às 10h, no Cemitério 
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Parque da Paz. Era paraibano de Cajazeiras, nascido a 06/10/1914 e 
criado no Crato.

13 - A Empresa Técnica de Transporte Urbano S.A.  Ettusa  muda seu 
setor de multas que funcionava na Avenida Jovita Feitosa para prédio na 
Avenida Antônio Sales nº 1740.

24 - Os empresários Jaime Tomás Aquino, presidente da Cione, e José 
Abraão Otoch, fundador do Armazém Esplanada, são homenageados 
pela Assembleia Legislativa, com a Medalha Edson Queiroz, que re-
cebem a honraria das mãos da presidente do Grupo Edson Queiroz, 
Yolanda Vidal Queiroz (Yolanda Queiroz).

24 - Na comemoração dos 25 anos de existência, a Universidade 
Estadual do Ceará  UECE  faz entrega do título de Doutor Honoris 
Causa a seis personalidades, em solenidade realizada no foyer do Teatro 
José de Alencar. As personalidades distinguidas com a honraria foram o 
vice-governador Benedito Clayton Veras Alcântara (Beni Veras), a pro-
fessora Rosa Weingold Konder, o médico Edson Machado de Sousa e 
os pesquisadores norte-americanos Leonard Ralph Forte Júnior, Joseph 
Larner e Ferid Murad, este último Prêmio Nobel de Medicina de 1998.

24 - Morre, vítima de pertinaz doença, aos 64 anos de idade, o jornalista 
Carlos Alberto Bezerra de Paiva (Carlos Paiva), conhecido entre os 
amigos apenas por Carlinhos, irmão de José Maria Bezerra de Paiva (B. 
de Paiva), sendo seu corpo velado e sepultado no Cemitério de São João 
Batista, no dia seguinte.

24 - A Polícia Militar do Ceará  PMC  muda o comando geral, quando 
o coronel PM Francisco Justino Ribeiro Neto transmite o cargo ao co-
ronel PM Valdísio Vieira da Silva, na presença do vice-governador 
Benedito Cleyton Veras Alcântara (Beni Veras).

Dezembro

01 - Lançado às 19h, no Espaço Alternativo/Auditório do Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura, na Rua Dragão do Mar nº 81, o livro Vida e 
Morte no Sertão - História das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX”, 
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de autoria de Marco Antônio Villa, Edição do Instituto Teotônio Vilela e 
Editora Ática.

01 - Morre, em Fortaleza, aos 56 anos de idade, vítima de câncer no es-
tômago, o compositor e cantor Eustáquio Gomes de Farias, o Dom, da 
dupla Dom & Ravel, com seu irmão Eduardo Gomes de Farias, que fez 
tanto sucesso na década de 70 a partir da música “Eu te amo, meu 
Brasil!”. Seu corpo foi velado na Funerária Ternura, Rua Padre Valdivino 
nº 2255, na esquina com a Rua Tiburcio Cavalcante e foi sepultado no 
Cemitério de São João Batista no dia 3. Era cearense de Itaiçaba nascido 
em 21/08/1944.

02 - O Grupo Ângelo Figueiredo perde seu Diretor-Presidente, quando 
morre Djanir Figueiredo.

05 - Irrompe um incêndio que destrói o almoxarifado do Hospital Geral 
de Fortaleza  HGF.

05 - Inaugura-se mais um Hiper Mercado Bom Preço, no local antes 
ocupado pela Usina Gurgel, na esquina da Avenida José Bastos com 
Avenida Bezerra de Menezes. Já existia um no planalto do Papicu. O 
grupo hoje pertence ao Grupo Holandês Royal Ahold.

11 - Incêndio destrói, na madrugada, uma das 18 enfermarias da 
Maternidade Escola Assis Chateaubriand, já interditada para obras. 
Por ficar ao lado de berçários, provocou corre-corre e os recém nascidos 
foram levados por suas mães que ficaram no pátio enquanto várias pa-
cientes foram transferidas para outras unidades, pois estavam em tra-
balho de parto.

11 - A Socicam e o Governo do Estado inauguram à noite, na Rua 
Hipólito Pamplona nº 45, o Terminal Rodoviário de Antônio Bezerra, 
que substitui a chamada Rodoviária dos Pobres.

11 - Começa a transferência do maquinário e mobiliário da extinta 
Imprensa Oficial do Ceará - IOCE, do prédio da Água Fria, para a sede 
da Imprensa Oficial Cooperativa e Gráfica Ltda., na Vila de Ligação 3, 
no Distrito Industrial 3, na Pajuçara.

11 - Inaugurado à noite o Hospital Dia Peter Pan, localizado por trás 
do Hospital Infantil Albert Sabin, onde já vinha funcionando, desti-
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nado ao tratamento de crianças portadoras de câncer, construído com 
o trabalho voluntário da Associação Peter Pan. Sua diretora é a médica 
Olga Freire Maia.

14 - Inaugura-se, às 20h, o Shopping Aldeota Open Mall, na Avenida 
Desembargador Moreira nº 1025, na Aldeota.

21 - Divulgado os resultados parciais do Censo 2000 do IBGE em 
Fortaleza, apresentando um crescimento de 1,73% ao ano no período 
anterior (1980-1991), com uma população de 2.138.234 habitantes só 
na cidade e 2.974.915 habitantes em toda a Região Metropolitana de 
Fortaleza - RMF.

26 - Morre em Fortaleza, aos 83 anos de idade, vítima de ataque car-
díaco, o conhecido fotógrafo Francisco Afonso Albuquerque (Chico 
Albuquerque), pioneiro da foto publicitária no País, que é sepultado no 
dia seguinte no Cemitério Parque da Paz. Nascera em Fortaleza em 
25/04/1917.

28 - São lançados, às 19h, no Mercado das Artes (antigo Mercado dos 
Pinhões), na Praça Visconde de Pelotas, lado da Rua Gonçalves Ledo, a 
revista literária Arraia Pajé Urbe e o livro Praças, Parques e 
Monumentos do Centro Antigo de Fortaleza, de autoria dos arquitetos 
José Capelo Filho e Lígia Sarmiento, pela Fundação de Cultura, Esporte 
e Turismo de Fortaleza (antiga Fundação Cultural).

Morre o médico João Elísio de Holanda. Nascera em 15/11/1927, em 
Mossoró-RN, mas viveu sua infância na cidade de Quixadá, onde poste-
riormente se transferiu para Recife, quando graduou-se em Medicina, 
pela Universidade Federal de Pernambuco. Especializou-se na Faculdade 
de Patologia e Clínica da Tuberculose da Universidade de Buenos Aires 
e também fez especialização em Pneumologia pela UFC. Em 1960, as-
sumiu a direção do Sanatório de Maracanaú, permanecendo por quase 
20 anos. No ensino universitário atuou na Cátedra de Tisiologia no 
Instituto de Medicina Preventiva.
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SÉCULO XXI

Janeiro / 2001

01 - O prefeito de Fortaleza, Juraci Vieira Magalhães (Juraci 
Magalhães), reeleito no último pleito com 53% dos votos toma posse 
novamente no cargo juntamente com a vice-prefeita Isabel Lopes da 
Silva, em solenidade realizada às 16h na Câmara Municipal de Fortaleza.

02 - Tomam posse, os novos dirigentes do Tribunal de Contas dos 
Municípios  TCM, às 15h, tendo na presidência o conselheiro Marcelo 
Feitosa, na vice presidência Luís Sérgio Gadelha e na corregedoria, 
Airton Maia.

04 - Morre, aos 72 anos de idade, o antropólogo e dramaturgo Geraldo 
Markan, sendo sepultado no Cemitério de São João Batista.

11 - Lançado no Teatro São José, às 19h pelo Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Gestão Pública, o livro Fortaleza de Minha Vida  
Reminiscências Autobiográficas, de autoria de Aldenora Rodrigues 
de Castro.

17 - Morre, às 16h, no Hospital São Mateus, vítima de complicações 
respiratórias, aos 80 anos de idade, o major José Raimundo Gondim, 
um dos fundadores da Universidade de Fortaleza - Unifor, da qual foi 
vice-reitor. Seu corpo esteve no Hospital Militar onde foi velado e teve 
missa de corpo presente e foi sepultado no dia seguinte às 11h30min no 
Cemitério Parque da Paz. Era cearense de Fortaleza e filho do comer-
ciante Efrem Gondim.

18 - Eliseu Batista Rolim, comerciante e industrial de Orós, morre, aos 
88 anos de idade. Ex-prefeito de Orós, tinha sua firma Eliseu Batista S. 
A. Comércio e Indústria representada em Fortaleza por um escritório 
desde 1962.

25 - Muda de comando a Base Aérea de Fortaleza, assumindo às 
16h30min o coronel aviador Gerson Nogueira Machado de Oliveira, 
em substituição ao também coronel aviador Carlos Alberto Vieira.



Revista do Instituto do Ceará - 2014340

26 - Assume o comando do 23º Batalhão de Caçadores  23BC, o co-
ronel José Sérgio de Araújo Cavalcante, em substituição ao coronel 
Walter Romero Castelo Branco.

Fevereiro

09 - Morre o político Edward de Melo Arruda (Edward Arruda) que foi 
vereador de Fortaleza.

11 - Acontece a eleição da Rainha do Carnaval de Rua de Fortaleza 
para o ano de 2001, saindo vencedora a modelo pré-universitária 
Francisca Leidiane dos Santos Assunção, na sede da Fundação de 
Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza - Funcet. Na ocasião foi 
também aclamado o Rei Momo César Augustus de Alcântara Moura e 
do Rei Momo Infantil Olisvaldo Leal de Oliveira Júnior. Foram coro-
ados no dia 20, na Funcet.

12 - Morre, aos 70 anos de idade, vítima de complicações renais, o em-
presário Fernando Nogueira Gurgel, fundador e proprietário da 
Metalgráfica Cearense S. A. - Mecesa, sendo sepultado no final da tarde 
no Cemitério Parque da Paz. Era cearense de Senador Pompeu.

15 - Irrompe violento incêndio na loja de brinquedos Atacadão Reizinho, 
na Rua Floriano Peixoto nº 794, destruindo todo o estabelecimento, 
sendo debelado após seis horas de intenso trabalho do Corpo de 
Bombeiros, culminando com o desabamento da fachada da loja.

16 - Lançado, às 20h, no Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico), na Rua Barão do Rio Branco nº 1597, na Praça do 
Carmo, o livro Raimundo Girão o homem, organizado pelos pesqui-
sadores Eurípedes Chaves Júnior e Valdelice Carneiro Girão, sendo 
apresentado pelo escritor Blanchard Girão, ainda comemorando o 
Centenário de Raimundo Girão ocorrido em 2000. O livro foi edi-
tado graças ao financiamento do empresário Francisco Clodomir 
Rocha Girão.

25 a 27 - Dias dedicados à folia carnavalesca com desfile nas ruas, 
festas em clubes e nos bairros.
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Sai o primeiro número do Jornal da Jovita, com redação na Rua Frei 
Marcelino nº 42, Parque Araxá, dirigido por Juracy Mendonça, com 
data de fevereiro de 2001. É mensal e sai na segunda quinzena do mês.

Março

15 - Inaugura-se em Fortaleza mais uma loja de magazines, a Insinuante, 
na Rua Senador Pompeu nº 1082, com fundos correspondentes para a 
Rua General Sampaio, no mesmo local onde funcionou a Mesbla S. A. 
e bem antes a redação e oficinas do jornal O Povo.

17 - Fecha as portas o Colégio Externato Coração de Maria, no Parque 
São José, por várias irregularidades, entre elas a falta de pagamento do 
aluguel do prédio durante cinco anos seguidos.

19 - Deixa a Provedoria da Santa Casa de Misericórdia, o general 
Francisco Batista Torres de Melo, passando o cargo ao coronel do 
Exército Lívio Silva França.

21 - Eleito Cearense do Século, no dia 21 de março de 2001, com 38,78 
% dos votos, o Padre Cícero Romão Batista, seguido pelo poeta Antônio 
Gonçalves da Silva (Patativa do Assaré), o jurista Clóvis Beviláqua, 
escritora Rachel de Queirós, maestro Eleazar de Carvalho, Hélder 
Pessoa Câmara (D. Helder Câmara), professor Antônio Martins Filho, 
político Virgílio de Moraes Fernandes Távora (Virgílio Távora) e o ma-
rechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Eleição mal feita, onde as 
pessoas puderam votar quantas vezes quiseram, pois não havia título de 
eleitor nem anotava-se o número da identidade (RG), tornando uma 
falsa eleição, pois além de 38% não ser real (pela repetição de votos) 
também não é a maioria absoluta. O único fato real da eleição foi a re-
jeição ao nome do marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que 
tirou o último lugar.

23 - Morre, vítima de insuficiência renal, aos 74 anos de idade, o ven-
dedor pracista, radio técnico e violonista José Maria Romanholi, que 
por muitos anos atuou no programa “Coisas Que o Tempo Levou”, de 
José Limaverde, na Ceará Rádio Clube. Trabalhou por largo tempo na 
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loja O Gabriel. Fez parte do conjunto “Vocalistas Orientais”. Foi radio-
amador com prefixo PY7-VJA. Seu corpo é velado na capela do 
Cemitério Jardim Metropolitano, onde é sepultado no dia seguinte às 
11h. Era cearense de Fortaleza. Nascera em Fortaleza, em 04/02/1927.

23 - Lançado, às 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na 
Rua Dragão do Mar nº 81, na Praia de Iracema, o livro Dragão do Mar 
e seu tempo, de autoria de Audifax Rios, com prefácio de José Blanchard 
Girão Ribeiro.

26 - A Justiça Federal instala-se, definitivamente, no Centro de Fortaleza, 
inaugurando o Fórum Presidente Castelo Branco, com 12 varas, nos 5º 
ao 16º andares do Edifício Raul Barbosa, do BNB, na Praça Murilo 
Borges, entre a Rua Assunção e Rua Floriano Peixoto, em frente à Rua 
Pedro I. Permanecem no prédio a Agência Central e o Centro Cultural 
do Banco do Nordeste do Brasil - BNB.

Abril

03 - Morre, às 9h, no Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza, ví-
tima de tumor cerebral, aos 80 anos de idade, o jornalista e escritor 
Fenelon de Almeida, sendo sepultado no dia seguinte no Cemitério 
Jardim Metropolitano. Fenelon era cearense de Jaguaruana e exerceu o 
jornalismo desde 1948, quando ingressou no jornal O Povo, onde foi o 
criador do Departamento de Pesquisa, hoje Banco de Dados.

10 - Cai sobre Fortaleza, à noite, só terminando no dia seguinte, forte 
chuva acompanhada de ventos, acusando 124,2mm nos pluviômetros e 
na Zona Metropolitana da Grande Fortaleza, chegou a 103mm em 
Maranguape e 150mm em Pacajus. O Açude Gavião sangrou com uma 
lâmina de 20cm, o que é considerado normal. Em conseqüência, o saldo 
foi de quatro mortos, nove desaparecidos, avenidas e ruas interditadas, 
postes caídos, desmoronamentos, árvores caídas, linha férrea da zona 
sul interrompida por dez horas. O cemitério de Bom Jardim ficou inun-
dado. Durante a chuva desabou parcialmente o sobrado da Coelce na 
esquina da Rua Floriano Peixoto com Rua João Moreira nº 143, tom-
bado pela União e integrando o Patrimônio Histórico do Estado.
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15 - Domingo, é lançado, às 19h30min, o livro Província São Francisco 
das Chagas dos Capuchinhos do Ceará e do Piauí, de autoria do frei 
Moisés Siqueira Moraes, no Seminário Seráfico de Messejana, come-
morando os 100 anos da chegada dos capuchinhos em Fortaleza.

27 - Abre-se, às 20h o 52º Salão de Abril, tradicional promoção de artes 
plásticas, na Galeria Antônio Bandeira, agora no Centro de Referência 
do Professor, no prédio do antigo Mercado Central, com previsão de 
encerramento em 10 de junho, promoção da Fundação de Cultura, 
Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Maio

02 - Lançada, às 17h, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, no 
Edifício Raul Barbosa, na Praça Murilo Borges, no centro de Fortaleza, 
a primeira edição do livro Cronologia Ilustrada de Fortaleza  Roteiro 
para um turismo histórico e cultural, de autoria do pesquisador e jorna-
lista Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), em dois volumes, sendo o 
primeiro tomo o corpo do livro propriamente dito e o segundo, o índice 
analítico e a iconografia. A apresentação foi feita pelo professor Antônio 
Martins Filho. A obra foi editada dentro do Programa Editorial da Casa 
de José de Alencar da Universidade Federal do Ceará - UFC - e Banco 
do Nordeste do Brasil. É este livro que você, leitor, está lendo.

08 - Abre-se, às 19h com duração até o dia 11, no Centro de Convenções 
de Fortaleza, a TECN Hotel Nordeste 2001, a segunda mais importante 
feira de hotelaria do País, evento da CLCA Feiras e Promoções, que 
engloba a 5ª Feira de Produtos, Serviços e Tecnologia para Hotéis, 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Lavanderias, Hospitais e Similares; o 
4º Salão de Arquitetura & Design para Hotéis; o 3º Salão de Gastronomia 
Internacional; e o 1º Salão de Arquitetura & Design para Hospitais.

10 - O gaúcho Leonel de Moura Brizola (Leonel Brizola) (PDT), re-
cebe, no Meridional Center Convenções, o título de Cidadão de 
Fortaleza, das mãos do presidente do Partido Democrata Trabalhista - 
PDT, vereador Iraguassu Teixeira, e do ex-vereador Tarcisio Leitão, tí-
tulo votado em 25/11/1987.
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15 - Morre, aos 95 anos de idade, em Salvador, Bahia, o militar e polí-
tico Juracy Montenegro Magalhães (Juracy Magalhães), cearense que 
governou a Bahia. Nascera a 04/08/1905.

19 - Após 42 anos, dois meses e dez dias de funcionamento, cerra suas 
portas, a Panificadora Central, na Avenida 13 de Maio nº 1746, em 
frente ao 23º BC, da firma Dias & Valente.

Junho

09 - Morre, vítima de desastre automobilístico, aos 72 anos de idade, 
o advogado Raimundo Moura do Nascimento, que nas horas vagas 
era seresteiro.

21 - Pela manhã, morre, no Lar Torres de Melo, vítima de insuficiência 
renal crônica, aos 80 anos de idade, Joseph Ibrahim Khouri, um dos mais 
importantes empreendedores no ramo de restaurantes em Fortaleza nas 
décadas de 1970 e 1980, proprietário do Restaurante Khouri. Era natural 
do Líbano, tendo chegado em Fortaleza em 1945. Seu sepultamento ve-
rificou-se à tarde do mesmo dia, no Cemitério Jardim Metropolitano.

26 - Lançamento, às 18h, na Casa Amarela da UFC, na Avenida da 
Universidade nº 2591, no Benfica, do livro Orson Welles no Ceará, de au-
toria do pesquisador e crítico de cinema Firmino Holanda, editado pela 
Fundação Demócrito Rocha, com exibição de imagens do filme It’s all true.

28 - Morre, vítima de parada cardíaca, no Hospital da Unimed, o jorna-
lista Edgar Sousa Costa (Edgar Costa), veterano que atuou também no 
rádio. Era cearense de Granja.

Julho

08 - O Fortaleza Esporte Clube conquista o Campeonato Cearense de 
Futebol de 2001, ao derrotar o Ceará Sporting Club por 3 a 1, no 
Estádio Presidente Vargas (PV), sagrando-se bi-campeão. Os gols do 
título foram marcados por Vinicius, duas vezes, e Clodoaldo. Como já 
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havia ganho o primeiro turno, o tricolor acabou ganhando o título de 
forma “arrastão”. A torcida tricolor fez a festa invadindo o gramado do 
PV no final do jogo e depois na sede do clube, no Pici.

16 - Morre, de madrugada, aos 57 anos de idade, vítima de complica-
ções respiratórias, o sonoplasta Paulo Roberto Frazão, chefe do setor 
operacional da Rádio Universitária FM. Frazão foi um dos fundadores 
da FM Universitária onde formou uma geração de operadores de áudio. 
Frazão foi um dos técnicos de gravação da RCA Victor. O enterro acon-
teceu à tarde, no Parque da Paz.

25 - Lançado, às 19h, o livro Interpretação do Ceará, de autoria do 
professor, historiador, sociólogo, jornalista e ensaísta Abelardo 
Fernando Montenegro (Abelardo Montenegro), na Livraria Livro 
Técnico, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Rua Dragão do 
Mar nº 81, Praia de Iracema. O mesmo livro foi lançado também no dia 
seguinte, às 17h30min, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, na 
Rua Floriano Peixoto nº 941, 3º andar, centro.

25 - Inaugurado o Monumento da Vitória, na Avenida da Fortaleza, 
mandado construir pelo general de divisão Paulo Roberto Laranjeira 
Caldas, comandante da 10ª Região Militar, executado pelo ex-comba-
tente e cajucultor Jaime Tomás de Aquino (Jaime Aquino), projeto e 
construção do arquiteto Augusto Sena com escultura feita por Cenilson 
Esculturas, homenagem aos heróis brasileiros de todas as guerras.

27 - Assume o comando da 10ª Região Militar o general de divisão 
Ulisses Lisboa Perazzo Lannes, em substituição ao general de divisão 
Paulo Roberto Laranjeira Caldas.

Agosto

02 - Morre em Fortaleza, vítima de câncer no pâncreas, o advogado e 
professor Wagner Turbay Barreira, (Wagner Barreira), sendo sepultado 
à tarde do mesmo dia. Nascera em Fortaleza a 09/05/1915.

03 - Morre em Fortaleza, aos 78 anos de idade, o cônsul da Suécia e 
Noruega no Ceará, Francis Bloc Boris (Francis Boris), o único sobrevi-
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vente dos campos de concentração nazistas residente em Fortaleza. 
Trabalhava com importação e exportação, na Boris Navegações, fun-
dada por seu avô Aquiles Boris, cônsul da França, em 1889. Francis 
chegou a Fortaleza há 52 anos e era apelidado carinhosamente de “judeu 
mais cristão do mundo” e “bicônsul”. O corpo de Francis Boris foi ve-
lado na Funerária Ternura, Rua Padre Valdivino nº 2255, na esquina 
com a Rua Tiburcio Cavalcante e após missa de corpo presente, no dia 
seguinte, foi sepultado às 10h no Cemitério de São João Batista.

12 - Desaparecem, após desembarcarem no Aeroporto Internacional 
Pinto Martins, os portugueses Antônio Correia Rodrigues, Joaquim 
Manuel Pestana da Costa, Vítor Manuel Martins, Joaquim Fernandes 
Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros e Luís Miguel 
Melitão Guerreiro, este, residente em Fortaleza e que foi recepcioná-
-los no aeroporto.

15 - Durante solenidade comemorativa dos 107 anos da Academia 
Cearense de Letras  ACL, com início às 19h30min, em sua sede, no 
Palácio da Luz, na Rua do Rosário nº 1, é outorgado o Diploma de 
Mérito Cultural ao jornalista e escritor José Blanchard Girão Ribeiro, 
ao radialista e jornalista José Edilmar Norões Coelho, à beletrista e apre-
sentadora de TV Fernanda Maria Romero Quinderé (Fernanda 
Quinderé), ao músico Frederico Barreto (Fred Barreto), a Mozart 
Machado, ao banqueiro Newton Freitas, ao engenheiro Paulo Bandeira 
de Melo e à escritora Yolanda Gadelha Teófilo, falando em agradeci-
mento Newton Freitas. Na ocasião o acadêmico Carlos Mauro Cabral 
Benevides (Mauro Benevides) usa da palavra para homenagear Luís 
Cavalcante Sucupira (Luís Sucupira) no seu Centenário. A solenidade é 
encerrada com coquetel após recital do violinista Fred Barreto.

16 - A presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do 
Ceará, Mônica Barroso, recebe a Medalha Boticário Ferreira em soleni-
dade no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. A saudação foi feita 
pela vereadora Luisianne de Oliveira Lins (Luisianne Lins), do PT, que 
disse ser “a justa representação da luta em defesa da mulher”. A outorga da 
medalha foi um requerimento dos vereadores Átila Bezerra e Cid Marconi.

17 - Toma posse a nova diretoria do Sindicato dos Radialistas e 
Publicitários do Estado do Ceará para o triênio 2001-2004. A eleição, 
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com chapa única intitulada Radialista Paulo Roberto Sabino, encabe-
çada pelo presidente da instituição, Aderson Maia Nogueira, aconteceu 
no último dia 14/07/2001, na capital e nas quatro delegacias do interior. 
A chapa atingiu um quórum de 80,17% de votação, com aceitação de 
98,22% deste total.

17 - Fortaleza ganha o primeiro forno crematório, para cremação hu-
mana, que atenderá todo o Norte e Nordeste. A inauguração do forno 
aconteceu à tarde e como demonstração foi cremado 1/4 de boi. Moacir 
Pinto Filho, proprietário do Jardim Metropolitano, onde o crematório 
está funcionando, afirma que a cremação será realizada num tempo 
médio de uma hora e meia. Ao lado do crematório foram construídos 
144 cinzários, urnas onde poderão ser depositadas as cinzas caso a fa-
mília não queira levá-las consigo.

24 - Após diligência intensa da Polícia Federal o português Luís Miguel 
Melitão Guerreiro é localizado no Maranhão e é preso e recambiado 
para Fortaleza onde confessa que assassinou os seis portugueses que re-
cebeu no Aeroporto Pinto Martins e mostra o local onde foram enter-
rados, na Barraca Vela Latina, na Avenida César Cals, na Praia do Futuro.

28 - Reinaugurado, às 19h, o Monumento ao Historiador Raimundo 
Girão no calçadão da Praia de Iracema, ao lado do Bebelu, com as pre-
senças do prefeito Juraci Vieira Magalhães (Juraci Magalhães), do presi-
dente da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza, poeta 
José Maria Barros de Pinho (Barros Pinho) e o Secretário da Regional 
II, Alberto Oliveira. Citado monumento (pedestal com medalhão), au-
toria do artista plástico Altair Alves, fora inaugurado no dia 30/09/2000.

Setembro

02 - Domingo, chega a Fortaleza o presidente Fernando Henrique 
Cardoso para visitar obras federais no interior do Estado. No aeroporto 
falou sobre a possibilidade de apagão no Nordeste.

04 - O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem  DNER, após 
ser abandonado por vários anos pelo governo federal, é extinto por de-
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terminação da Medida Provisória nº 2217-3, desta data, publicada no 
Diário Oficial da União - DOU - do dia 5. A mesma MP cria o Conselho 
Nacional de Transportes Terrestres  Antt, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários  Antaq (antigamente era remédio) e o 
Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes  Dnit.

10 - Assume seu 3º mandato à frente da Associação Cearense de 
Imprensa  ACI, o jornalista Stênio Azevedo.

11 - Fortaleza, como todo o mundo, é surpreendida, com ato terrorista 
ocorrido em Nova York, quando aviões seqüestrados são projetados 
sobre as torres gêmeas do World Trade Center provocando o desaba-
mento das mesmas enquanto outros caem, um sobre o Pentágono e 
outro é abatido. As torres do World Center eram o mais alto ponto de 
N.Y., com 417m de altura e 110 andares.

12 - A Praça do Ferreira é escolhida como Símbolo da Cidade em con-
curso promovido pela campanha Eleja Fortaleza, do Banco Itaú e 
Sistema Verdes Mares. Como no concurso do Cearense do Século, a 
votação foi defeituosa, podendo uma só pessoa, desocupada, passar 
todo o dia votando em um só local. No mínimo deveria ser uma votação 
onde o mesmo indivíduo não pudesse votar mais de uma vez. A única 
afirmação positiva foi a rejeição da Fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção que obteve o último lugar. A nosso ver, era a única opção que 
tinha condições de representar a cidade, pois assistiu toda a sua vida 
desde o início até hoje. A praça do Ferreira já havia sido escolhida pelo 
povo e pela mídia como o símbolo da cidade antes de ser destruída pelo 
prefeito José Walter.

20 - Inaugura-se, o Hospital Sarah Kubitschek, pelo ministro da saúde 
José Serra, com a presença do governador Tasso Ribeiro Jereissati 
(Tasso Jereissati). Trata-se da quinta unidade no País, especializada em 
ortopedia e reabilitação de lesões na medula e no cérebro, com 166 
leitos, 33 consultórios médicos, dotado de ressonância magnética, to-
mógrafo helicoidal, doppler, raio-x e laboratório de patologia clínica e 
cirúrgica em 38.500 metros quadrados, na Avenida Padaria Espiritual 
(antiga Avenida Alberto Craveiro).

18 - Após sete meses de reforma e ampliação, a nova Igreja de São 
Vicente, no Dionísio Torres, é inaugurada, com uma grande celebração 
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eucarística. Contando com a colaboração de cerca de 50 sacerdotes, o 
arcebispo dom José Antônio Tosi Marques foi o celebrante e sagrante 
da missa. Henrique Pontes, é o engenheiro responsável pelas obras. A 
área construída da igreja passou de 750 para 1.450 m², sendo composta 
pela nave central, 2 naves laterais, 2 áreas laterais extras, Sacristia, 
Capela do Santíssimo, sala de atendimento do administrador paroquial, 
2 confessionários, secretaria, sala de recepção para festas e 8 banheiros, 
tudo climatizado por potentes aparelhos de ar-condicionado.

19 - A Medalha Paulo Freire, criada para destacar ações concretas em 
prol da cidadania executadas por pessoas ou instituições, é entregue, às 
19 horas, em solenidade na Câmara Municipal de Fortaleza. Dentre 10 
inscritos, foram selecionados este ano a professora Ruth Cavalcante, 
indicada pelo Centro de Desenvolvimento Humano e pela Faculdade 
Contemporânea do Ceará; o Instituto Educacional José de Alencar, que 
foi indicado pela Associação 64/68 - Anistia; e a Pastoral do Menor da 
Arquidiocese de Fortaleza, por indicação do padre Lino Allegri.

27 - Morre, em Fortaleza, o engenheiro agrônomo e biólogo Rui Simões de 
Menezes, ex-diretor do Serviço de Piscicultura do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas - DNOCS - e um dos maiores especialistas em 
piscicultura no Brasil. Nascera em Fortaleza no dia 10/05/1917.

27 - Inaugurado o incinerador do Centro de Tratamento de Resíduos 
Perigosos (CTRP), da Prefeitura de Fortaleza, quatro anos depois de 
adquirido. A solenidade aconteceu às 8h, no antigo aterro sanitário do 
Jangurussu. No equipamento serão queimados o lixo hospitalar, resí-
duos de ambulatórios, animais mortos, dinheiro fora de circulação, 
drogas apreendidas e materiais perigosos como medicamentos ven-
cidos. O equipamento tem capacidade para incinerar 15,3 toneladas por 
dia. No mês, 459 toneladas, informa Teodora Ximenes, presidente da 
Emlurb, a empresa municipal responsável pela coleta de lixo. O uso do 
incinerador foi terceirizado para a Contenur do Brasil.

28 - Realiza-se, à noite, no Ideal Clube, a entrega do troféu Sereia de 
Ouro, promoção do Sistema Verdes Mares de Comunicação, sendo 
agraciados o advogado, professor e ex-senador Cid Sabóia de Carvalho 
(Cid Carvalho), o poeta popular Antônio Gonçalves da Silva (Patativa 
do Assaré), o ministro Vicente Leal de Araújo e o professor Plácido 
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Cidade Nuvens. Pela primeira vez um agraciado recebe o troféu fora da 
festa, o poeta Patativa do Assaré, que por motivo de saúde recebe em 
sua cidade natal, o Assaré. Em nome dos agraciados fala o professor 
Plácido Cidade Nuvens. A festa ocorre dentro dos festejos dos 50 anos 
do Grupo Edson Queiroz. É a 31ª edição do prêmio.

Publicado o nº 1 da revista local Fale!, editada pela Omni Editora 
Associados Ltda., com endereço na Rua Joaquim Sá nº 746, Aldeota. 
Editor Sênior, Isabela Martin; Editor Associado, Luís Carlos Martins; 
e Editor Publisher, Luís Sérgio dos Santos.

Outubro

02 - A Secretaria de Saúde do Estado - Sesa - reinaugura pela manhã, as 
reformas e ampliação do Instituto de Prevenção do Câncer no Ceará  
IPCC. Com as novas instalações e ampliação dos serviços de informá-
tica, ambulatório, centro de imagens, almoxarifado e administração. O 
IPCC vai ter capacidade para atender cerca de 600 pessoas por dia, re-
alizando até 750 exames de mamografia por mês, o que representa um 
aumento de 200% da sua capacidade anterior, reduzindo também o 
tempo de espera para realização dos exames.

06 - Morre, pela manhã, aos 88 anos incompletos, o engenheiro agrô-
nomo, advogado, escritor e orador Francisco Alves de Andrade e 
Castro, membro do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico).e da Academia Cearense de Letras  ACL. Seu sepulta-
mento ocorre no dia seguinte pela manhã. Era cearense de Mombaça, 
antiga Maria Pereira, onde nascera a 21/11/1913.

15 - Morre em Fortaleza, vítima da ataque cardíaco, aos 72 anos de 
idade, o ator Francisco das Chagas Portela de Miranda (Marcus 
Miranda), piauiense de Parnaíba onde nascera em 1929. Na antiga TV 
Ceará canal 2, criou o personagem “Praxedinho”, ficando famoso, che-
gando a confundir-se com o mesmo. Foi sepultado no Cemitério Parque 
da Paz às 16h do dia seguinte. Comemorava os 50 anos de teatro.

15 - A Federação das Empresas de Transportes Rodoviários dos 
Estados do Ceará, Piauí e Maranhão  Cepimar, institui a Medalha 
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Cepimar de Transportes de Passageiros, destinada a personalidades, 
empresários e instituições que tenham prestado relevante serviço ao 
transporte de passageiros e será outorgada anualmente a três personali-
dades ou entidades.

21 - Às 16h, o professor universitário cearense Carlos Humberto Souza 
Andrade (Professor Pepe), aposentado, morre, aos 59 anos de idade, 
durante um acidente de trânsito em São Luís, no Maranhão. Pepe era o 
coordenador da unidade do Centro de Ensino Tecnológico - Centec, em 
Sobral. O corpo do Professor Pepe chegou a Fortaleza no início da 
noite de domingo sendo aqui sepultado.

29 - O pesquisador cearense Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez) parti-
cipa de mais um Encontro de Pesquisadores da Música Popular 
Brasileira, promovido pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de 
Janeiro e sob os auspícios da Associação Brasileira de Pesquisadores da 
Música Popular, realizado no Rio de Janeiro no auditório da UERJ no 
período 29/10 - 02/11/2001.

31 - Abre-se, às 19h, o XXV Salão dos Novos, na Galeria Antônio 
Bandeira, no Centro de Referência do Professor, no antigo Mercado 
Central de Fortaleza, na Rua Conde D’Eu.

Novembro

05 - Morre, pela manhã, em Fortaleza, aos 82 anos de idade, o professor 
Godofredo de Castro Filho, um dos fundadores da Universidade de 
Fortaleza (Unifor). Seu corpo foi sepultado, no final da tarde, no 
Cemitério Parque da Paz; ocupava a vice-presidência da Comissão de 
Vestibular da Unifor.

05 - Inaugurado, na Praça Gustavo Barroso (do Liceu), no Jacarecanga, 
o busto do escritor, jornalista, político e poeta Jáder Moreira de 
Carvalho (Jáder de Carvalho), dentro das comemorações do cente-
nário do seu nascimento.

07 - Morre, pela manhã, aos 73 anos de idade, no Rio de Janeiro, vítima 
de câncer de próstata, um dos primeiros radialistas profissionais de 
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Fortaleza, Rômulo Siqueira, que se destacou profissionalmente como 
diretor comercial, começando a carreira na Ceará Rádio Clube na dé-
cada de 40. Desde 1977 ele se mudou para o Rio de Janeiro, quando foi 
ocupar o cargo de superintendente da Rádio Tamoio a convite de Edson 
Queiroz, que havia adquirido a emissora. O corpo de Rômulo Siqueira 
foi cremado no dia seguinte, às 13 horas, no Cemitério do Caju no Rio 
de Janeiro.

17 - Morre em Fortaleza, aos 80 anos de idade, o jornalista Iran Alencar 
Benevides (Iran Benevides), vítima de um enfarte. Seu corpo foi velado 
durante toda a noite na Funerária Ternura, Rua Padre Valdivino nº 
2255, na esquina com a Rua Tiburcio Cavalcante. Era aposentado da 
carreira jornalística desde 1982, ano em que foi extinto o Correio do 
Ceará. Em quase 60 anos de jornalismo, atuou como repórter, colunista 
e repórter fotográfico e como assessor de imprensa da então Empresa 
Cearense de Turismo - Emcetur e Prefeitura Municipal de Fortaleza - 
PMF. Foi ainda presidente da Associação Cearense de Repórteres 
Fotográficos e membro da Associação Brasileira dos Jornalistas de 
Turismo. O sepultamento aconteceu no dia seguinte às 9 horas, no ce-
mitério São João Batista.

18 - O Mundo Mágico de Beto Carrero está em Fortaleza com todos os 
atrativos de um circo de grande porte, menos os animais ferozes, para a 
segurança de crianças e adultos. Instalou-se em terreno na Avenida 
Pontes Vieira próximo à Assembleia Legislativa, local onde esteve o 
Cinema Drive, entre a Rua Barbosa de Freitas e Rua Vicente Leite.

20 - Lançado o livro de memórias Histórias de Ontem e de Hoje, de 
autoria do ex-prefeito de Fortaleza Evandro Ayres de Moura.

28 - Morre pela manhã, em Fortaleza, vítima de infarte, aos 79 anos 
de idade, o escritor, gramático, filólogo e professor Hélio de Sousa 
Melo (Hélio Melo), sócio efetivo do Instituto do Ceará, sendo seu 
corpo velado na Funerária Ternura, Rua Padre Valdivino nº 2255, na 
esquina com a Rua Tiburcio Cavalcante e sepultado no mesmo dia no 
Cemitério de São João Batista. Um dos fundadores e o primeiro pre-
sidente da Academia Cearense de Língua Portuguesa; era também 
membro da Academia Brasileira da Língua Portuguesa. Nascera em 
Fortaleza, a 19/12/1921.
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Com esta data sai em Fortaleza o primeiro número do Jornal das 
ONG’S do Ceará, publicação do Núcleo Ceará da Associação Brasileira 
de ONG’s, tendo como jornalista responsável Lídia Maropo que é 
também redatora, juntamente com Janaína de Paula. Diagramação, 
projeto gráfico e digitalização de Gil Dicelli.

Dezembro

01 - Morre na madrugada, vítima de cirrose hepática, o jornalista, radia-
lista, poeta, compositor e escritor Jader de Carvalho Nogueira, que 
manteve muitos anos o programa “Alô, saudade!”, em várias emissoras 
de rádio de Fortaleza, entre elas a Rádio Uirapuru, Rádio Dragão do 
Mar e Rádio Assunção. Iniciou como jornalista no Diário do Povo, de 
seu tio Jader de Carvalho, militando em vários jornais de Fortaleza, 
entre eles Gazeta de Notícias, Tribuna do Ceará, O Povo e Diário do 
Nordeste. Era cearense de Fortaleza onde nascera a 10/07/1935. 
Fundador da Academia dos Novos. Seu corpo foi velado e sepultado no 
Cemitério Jardim Metropolitano no dia seguinte.

03 - Inaugura-se, na Rua Major Facundo nº 560, local onde funcionou a 
Lobrás, a loja Ponte Magazine.

11 - A Prefeitura Municipal de Fortaleza  PMF  muda-se do Palácio 
João Brígido, antigo Palácio do Bispo, na Rua São José s/nº, onde fi-
cava o gabinete do prefeito, para prédio na Avenida Luciano Carneiro 
nº 2235, onde funcionou a empresa Mudanças Confiança, no bairro 
Vila União.

14 - A 26ª e última turma do Núcleo de Preparação de Oficiais da 
Reserva  NPOR  de Fortaleza se forma, no 10º Grupo de Artilharia de 
Campanha - GAC, com 20 aspirantes à carreira militar. A solenidade 
contou com a presença de autoridades militares e formandos de 1971 e 
1981, marcada pelo saudosismo, já que o 10º GAC será transferido para 
Boa Vista, Roraima.

14 - Morre, aos 32 anos de idade, no Hospital São Mateus, vítima de 
insuficiência renal ocasionada por lúpus, o jornalista Fernando Serpa, 
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que foi velado no Pax Monte Moriá, na Rua Júlio Siqueira nº 854, no 
Dionísio Torres, e sepultado no dia seguinte no Cemitério Parque da Paz.

15 - Inaugurado o primeiro local de reunião e de culto dos israelitas no 
Ceará. Uma sinagoga, situada no bairro da Varjota, vai abrigar as preces 
da comunidade de fiéis israelitas. O local tem capacidade para cerca de 
80 pessoas, onde também vai funcionar a sede da Sociedade Israelita do 
Ceará. “Antes nós funcionávamos numa pequena sala, agora teremos 
um bom espaço para realizar nossos cultos religiosos’’, diz o presidente 
da Sociedade, Gilberto Sztutman.

17 - A quarta Casa de Mediação Comunitária, é inaugurada à tarde pelo 
subsecretário da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente - 
Soma, Kléber Calou, na Jurema, em Caucaia, localizado dentro da ins-
tituição filantrópica Lar Fabiano de Cristo, na Avenida Dom Almeida 
Lustosa nº 4395 e atenderá em horário comercial problemas envolvendo 
vizinhos e membros da família. As outras já inauguradas anteriormente 
são a Casa de Mediação Comunitária na Avenida Marechal Castelo 
Branco (Avenida Leste-Oeste) nº 2.709; no Pirambu, Casa de Mediação 
Comunitária na Parangaba, na Avenida Júlio Braga, s/n; e Casa de 
Mediação Comunitária no Tancredo Neves, na Rua Copaíba nº 39.

20 - Em sessão plenária o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 
TJEC - aprovou a concessão da Medalha do Mérito Judiciário Clóvis 
Beviláqua que será entregue a oito personalidades e uma instituição, a 
desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins, Corregedora Geral 
da Justiça; deputado federal Francisco Ariosto Holanda, secretário es-
tadual de Ciência e Tecnologia; deputado estadual Carlos Mauro 
Benevides Filho, presidente da CPI do BEC; desembargador Jaime de 
Alencar Araripe (in memoriam); desembargador Raimundo Catunda 
(in memoriam), desembargador Raimundo Hélio de Paiva Castro; o 
jurista Miguel Aragão; os servidores Manuel Antônio de Almeida, 
Francisca Célia Gomes Rodrigues e o Sistema Verdes Mares de 
Comunicação do Grupo Edson Queiroz, conforme a Resolução nº 3. A 
entrega será no próximo ano em data a ser anunciada.


