Recebeu

o diploma de

Sócio

Honorário em sessão festiva

realizada em 14 de março de 1975.

18- EDSON QUEIROZ. Filho de Genésio Queiroz e Cordé
lia Antunes Queiroz, nasceu na cidade de Cascavel em 12 de
abril de 1925.

No Colégio Cearense do Sagrado Coração de

Jesus, de Fortaleza, fez o curso primário, tendo concluído o
secundário no Liceu do Ceará. Diplomou-se como Técnico de
Contabilidade pela
em 1948.

Escola de

Comércio Padre Champagnat,

Estudante ainda, começou as atividades comerciais

com o pai, do qual mais tarde se tornou sócio. Em 1951, fun
dou a firma "Edson Queiroz & Cia.", para a comercialização
de fogões a gás liquefeito de petróleo, firma que em 1957 se
incorporou na forma de sociedade anônima, com a denomina
ção de "Norte Gás Butano S.A.", cuja área de negócios de
logo se estendeu aos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Per
nambuco, Rio Grande do f'Jorte, Paraíba e Alagoas.

Fundara

em 1955, em Belém do Pará, uma filial de "Edson Queiroz &
Cia.", que mais tarde
Pará" (S.A.).

se

transformou em "Cia. de Gás do

Outro empreendimento pioneiro seu foi a cons

trução e instalação de um terminal oceânico da "Norte Gás
Butano S.A.", em Fortaleza, no ano de 1959.

Em 1964, fundou

na capital cearense as indústrias "Estamparia e Esmaltação
Nordeste S.A. - Esmaltec" e "Tecnomecânica Norte S.A. Tecnorte", respectivamente destinadas à fabricação de fogões
e botijões.

Fundou, também, a "Sociedade Imobiliária do Cea

rá" e a "Cofinorte S.A.", empresa de financiamento e inves
timento.

Instituiu corajosamente a Fundação Educacional Ed

son Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza, da
qual é Chanceler.
empresário

�. porventura, a mais sólida expressão de

no Ceará.

Homem de

alta visão

e excepcional

senso de criação e direção no campo do comércio e da in
dústria cearenses.

19- FRANCISCO ERNANDO UCHOA LIMA. Filho de· Luís
Alves de Lima e Ester Uchoa Lima, nasceu em Fortaleza, no dia

20 de abril de 1932.

Nesta cidade, fez toda a sua preparação

educacional, desde o curso primário ao científico, freqüentan-
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