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14/05/2013, Terça-Feira Busca Destaques

O governador Cid Gomes e o
chanceler Airton Queiroz
assinaram nesta quinta-feira
(02), no Palácio da Abolição, o
protocolo de intenções que
prevê a ampliação e reforma
do Centro de Convenções
Edson Queiroz. Conforme o
documento, que será
encaminhado à Assembleia
Legislativa,  parte da área do
Centro de Convenções será
devolvida à Fundação Edson
Queiroz que, por sua vez,
construirá para o Estado um
teatro com capacidade para
1.800 pessoas e dois
auditórios com capacidade,
cada um, para 400 pessoas.
 
Na época da construção do Centro de Convenções, na década de 1970, parte do terreno em que ele está
localizado, cerca de 10 mil metros quadrados, pertencia à Fundação Edson Queiroz, que cedeu uma gleba para
o equipamento. "A Unifor é a maior universidade privada do Nordeste, talvez a maior do Brasil, e tem se
destacado, além de na qualidade de ensino, no estímulo ao esporte e às artes. O que acontece neste momento
é uma devolução onerosa em que o turismo de negócios do Ceará ganhará um equipamento moderno e capaz
de nos tornar um dos estados com melhor estrutura nesse tipo de turismo no Brasil, se somando ainda ao Centro
de Eventos do Ceará", destacou Cid Gomes.
 
O chanceler Airton Queiroz também destacou o potencial turístico e artístico do Centro de Convenções e
ressaltou que haverá ampliação na estrutura física da Universidade de Fortaleza (Unifor), que tem atualmente 30
mil alunos. Participou também da assinatura do protocolo de intenções o secretário do Turismo, Bismarck Maia.
 

 
02.05.2013
 
Coordenadoria de Imprensa do Governo do Estado
Casa Civil
comunicacao@casacivil.ce.gov.br – 85 3466.4898

Compartilhamento Social:

TweetarTweetar

9

Seguir Seguir @governodoceara@governodoceara

 

Serviços

Calendário
Maio 2013

D 2a 3a 4a 5a 6a S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

O Ceará
Nosso Estado, seu povo e
sua história

Turismo
O que temos de melhor a
oferecer a você

O Cidadão
Informações para o
cidadão

Empresas
Espaço de apoio ao
empresário

Servidor
Servidor, este é seu
espaço

Governo do Estado do Ceará - Palácio da Abolição - Av. Barão de Studart, 505 - Meireles, Fortaleza - Ce - CEP: 60.120-013 - Ver localização no mapa 
Fone: (85) 3466.4000

© 2013 - Governo do Estado do Ceará. Todos os direitos reservados.

OK

Centro de Convenções: Governo do Estado e Unifor assinam protocolo de
intenções

16

Curtir

Enviar

B.O. Eletrônico

Calendário de Inaugurações

Central de Licitações

Concursos Públicos

Diário Oficial

Downloads

Fale Conosco / Ouvidoria

IPVA

Portal da Transparência

Sistema de Rotas e Trafegabilidade

Visita ao Palácio da Abolição

Secretarias e Órgãos
ADAGRI
ADECE
ARCE
CAGECE
Casa Civil
CASA MILITAR

OK

Acesso Rápido
Do que você precisa?

Selecione...

Telefones Úteis

Selecione...

1  2  3  4  5  6  7

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ceara.gov.br%2Findex.php%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F8068%2F8068&text=Centro%20de%20Conven%C3%A7%C3%B5es%3A%20Governo%20do%20Estado%20e%20Unifor%20assinam%20protocolo%20de%20inten%C3%A7%C3%B5es&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ceara.gov.br%2Findex.php%2Fsala-de-imprensa%2Fnoticias%2F8068-centro-de-convencoes-governo-do-estado-e-unifor-assinam-protocolo-de-intencoes
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ceara.gov.br%2Findex.php%2Fsala-de-imprensa%2Fnoticias%2F8068-centro-de-convencoes-governo-do-estado-e-unifor-assinam-protocolo-de-intencoes
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ceara.gov.br%2Findex.php%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F8068%2F8068&region=follow_link&screen_name=governodoceara&tw_p=followbutton&variant=2.0
mailto:comunicacao@casacivil.ce.gov.br
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/month.calendar/2013/05/14/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/01/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/02/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/03/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/04/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/05/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/06/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/07/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/08/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/09/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/10/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/11/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/12/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/13/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/14/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/15/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/16/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/17/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/18/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/19/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/20/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/21/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/22/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/23/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/24/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/25/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/26/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/27/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/28/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/29/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/30/-
http://www.ceara.gov.br/index.php/component/jevents/day.listevents/2013/05/31/-
http://www.ceara.gov.br/
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=85
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=99
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=100
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=101
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.ceara.gov.br/index.php/ouvidoria
http://www.ceara.gov.br/index.php/mapa-do-site
http://www.ceara.gov.br/
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_content&id=3581&tmpl=component&task=preview
http://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/
http://www.ceara.gov.br/component/jevents
http://www.pge.ce.gov.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=85
http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1854&Itemid=1162
http://www.casacivil.ce.gov.br/index.php/diario-oficial
http://www.ceara.gov.br/index.php/downloads
http://www.ceara.gov.br/index.php/ouvidoria
https://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/servicos_online/ipva/aplic/default.asp
http://transparencia.ce.gov.br/
http://mapas.der.ce.gov.br/totem/pages/mapaRodoviarioTotem.jsf
http://189.90.161.65/cadastroweb/Formulario.php
http://issuu.com/josedradao/docs/guia_marco
javascript:changeBanner(1);
javascript:changeBanner(2);
javascript:changeBanner(3);
javascript:changeBanner(4);
javascript:changeBanner(5);
javascript:changeBanner(6);
javascript:changeBanner(7);
http://www.ceara.gov.br/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=3&format=raw

