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RECONHECIMENTO

Industrial Edson Queiroz
é homenageado com Missa
A celebração foi
realizada em Cascavel,
em menção aos 34
anos de falecimento
do empresário
O industrial Edson Queiroz foi
homenageado, no fim da tarde
dessa quarta-feira (8), com celebração eucarística realizada no
Centro Cultural e Esportivo Sérgio Moura, no município de Cascavel, distante 62 km de Fortaleza. A Missa foi celebrada em
menção aos 34 anos de falecimento do empresário e contou
com a participação de funcionários do Grupo Edson Queiroz e
de moradores da cidade.
A celebração foi inteiramente
cantada por um coro de alunos
da Escolinha Abraço Fraterno,
localizadaemCascavel.Ofundador e diretor da instituição, Odilo Maia Moura, destaca a representatividade da pessoa do industrial Edson Queiroz para a
cidade, em virtude da atuação
da Fábrica Cascaju.
“Nós,filhosdeCascavel,devemosaEdsonQueirozaalavanca-

A cerimônia
ocorrida ontem
foi inteiramente
cantada por um
coro de estudantes
da Escolinha Abraço
Fraterno

Além de moradores da cidade de Cascavel, onde Edson Queiroz instalou a Fábrica Cascaju, funcionários do Grupo Edson
Queiroz participaram da celebração eucarística ministrada pelo padre Daniel Muniz FOTO: FERNANDA SIEBRA

da que o Município teve por causa da instalação da Cascaju.
Quando aqui chegou, só tínhamos 6 mil habitantes e o povo
veio de outras cidades e hoje temos 80 mil habitantes. Todos os
anos fazemos essa homenagem

SUSTENTABILIDADE

MESSEJANA

Seminário discute
sobre resíduos sólidos

Prefeitura entrega
praça requalificada

 O Governo do Estado do
Ceará, por meio da Secretaria
das Cidades e Companhia de
Água e Esgoto do Ceará
(Cagece), realiza amanhã (10)
o seminário “Resíduos
Sólidos: reduza, reutilize,
recicle”. O evento acontece no
Shopping Del Paseo, e reunirá
gestores públicos, acadêmicos,
representantes de empresas
privadas e sociedade civil.

 A Prefeitura entrega hoje
(9), às 19h, a nova Praça dos
Bessas, no bairro Messejana,
totalmente requalificada. O
espaço recebeu novos postos
de luz branca, novo piso tátil,
reforma do meio-fio, novos
bancos, lixeiras, serviço de
paisagismo, além de uma nova
quadra de vôlei de areia,
academia ao Ar Livre e um
parque infantil.

a ele. Milhares de pessoas aqui
de Cascavel passaram pela Cascaju, e por isso elas têm dentro
de si esse amor a Edson Queiroz”, declara Odilo.
Em sua palavra, o responsável pela celebração, o pároco da

Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Cascavel, DanielMuniz, discorreu sobre a importância das pessoas agirem
com entusiasmo, coragem e ousadia, sempre voltadas para o
desenvolvimento e para o bem,

assim como visto na pessoa do
empresário Edson Queiroz.
“Quandonós acreditamos naquilo que fazemos, muitascoisas
começam a tomar rumo, a clarear. Se nós fazemos a memória
do senhor Edson Queiroz é porque alguma coisa houve lá atrás,
para a gente lembrar, hoje, de
uma forma diferente, saudosa.
Isso quer dizer que a vida, por
todososdesafiosquenós enfrentamos, vale a pena viver, vale a
pena lutar, celebrar, cantar, experimentar a graça de Deus de
verdade”, disse.
Paraoconselheiroadministrativo do Grupo Edson Queiroz,
Chico Alves, o momento é de
emoção e de fortalecimento. “Eu
fico feliz pela manifestação que

serepeteanoaanoeacomunidade faz questão de prestar essa
homenagem. A gente volta no
tempo. Eu tive a oportunidade
de trabalhar diretamente com
ele,então este éum momento de
muita felicidade e alegria”.

História
Primeiro filho homem do casal
Cordélia e Genésio, Edson Queiroz nasceu em 12 de abril de
1925. Recebeu esse nome em
uma homenagem dos pais ao
norte-americano Thomas Edison, um dos maiores inventores
da história.
Em 1945, Edson Queiroz casou-se com dona Yolanda que,
hoje,éaatualpresidentedoGrupo Edson Queiroz. O industrial a
considerava corresponsável por
todososempreendimentosrealizados. Em 1951, ele investiu naquele que seria seu primeiro
grande empreendimento, o ramo de gás engarrafado. Vendeu
parao paisuapartenasociedade
GenésioQueiroz &Cia., reuniu o
capital acumulado em negócios
próprios e adquiriu a Ceará Gás
Butano. Em março de 1971,
criou a Fundação Edson Queiroz, uma entidade de direito privado sem fins lucrativos com objetivo de incentivar a educação
Antesdisso,em1962,oindustrialadquiriuaRádioVerdesMares AM, e pouco tempo depois,
outras empresas do ramo da Comunicação se juntaram à rádio,
como a TV Verdes Mares, em
1970; a Rádio Verdes Mares FM,
em 1975; e o Diário do Nordeste,
em 1981.

FUNCEME
Temperatura

B33º A25º
Maré
Baixa
Alta
Baixa
Alta

Hora
1h23
7h46
14h02
20h17

Altura
0.6
2.7
0.4
2,4

Fases da Lua

Crescente
12/6

Cheia
20/6

Minguante
27/6

Nova
4/7

363844393

363866107

363865858

