Recebeu

o diploma de

realizada em

Sócio

Honorário em sessão festiva

14 de março de 1975.

18- EDSON QUEIROZ. Filho de Genésio Queiroz e Cordé
12 de
abril de 1925. No Colégio Cearense do Sagrado Coração de
lia Antunes Queiroz, nasceu na cidade de Cascavel em

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

Escola de

Comércio Padre Champagnat,

em

1948. 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.
em

1955, em Belém

Fundara

do Pará, uma filial de "Edson Queiroz &

Cia.", que mais tarde se transformou em "Cia. de Gás do
Pará" (S.A.). 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.

�. porventura, a mais sólida expressão de

empresário 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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do o Colégio Lourenço Filho.

Bacharelou-se

(1955) em Filo

sofia pela então Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, ,e
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará,
colou, em

1959, o grau de bacharel. Na citada Faculdade de

Direito fez o curso de Pós-Graduação, seção de Criminologia.
Advogado no foro criminal do Estado, aí dá bem as mostras
de sua aprimorada cultura jurídica e das suas belas qualida
des de fluente e elegante orador.

Professor e Diretor do Co

légio Lourenço Filho e Auditor do Tribunal de Contas do Es
tado do Ceará.

Presidiu ao Conselho Estadual de Educação

e preside ao Conselho Estadual de Cultura.

Presidente da

Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual de
Educação.

Sócio Honorário do Instituto do Ceará e da Casa

de Juvenal Galeno.
ARENA.

Suplente de Senador pela legenda da

Secretário de Educação e Cultura do Município de

Fortaleza (duas vezes), durante seis anos.

Como Secretário

de Cultura, Desporto e Promoção Social, serviu na gestão do
governador César Cais Filho e serve ao atual, com o mesmo
brilhante e operoso desempenho.

Foi orador oficial de todos

os cursos que concluiu, quer os secundários, quer os supe
riores.

20 - NEWTON TEóFILO GONÇALVES. Nasceu em Forta
leza, no dia 17 de setembro de 1917. Fez estudos primários com
a professora Adelaide Amaral.

Cursou o Liceu do Ceará e se

graduou em Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia,
aos

22 anos de idade (1939). Colaborou na imprensa local
(O Estado e O Povo) e tem cerca de 115 publicações em pe

riódicos locais (artigos, discursos, conferências). Usa com pro
veito cinco idiomas estrangeiros e, ao lado de sua especiali
dade, tem predileção pelos estudos literários, de lingüística,
história e antropologia social.

-� portador da Medalha do Mé

rito Naval da Espanha (29 grau) e Membro Efetivo do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões e de várias outras sociedades cientí
ficas. ·� Professor Titular do Departamento de Cirurgia· da Uni
versidade Federal do Ceará.

Funções exercidas na UFC: Co

-fundador e Diretor da Faculdade de Medicina; Vice-Reitor para
Assuntos Culturais; Coordenador dos Centros de Cultura; Pre-
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