
FORTALEZA 
Uma cidade e seu tempo

Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 13 de abril de 2022

A nossa cidade é a nossa Fortaleza.
Fortaleza que nos acolhe e nos inspira.

A força dos Mares Verdes, da Brisa que vibra dentro da gente.
Energia do Sol que emana esperança.
Fortalezense por natureza e por amor.

É tempo de celebrar a nossa Cidade Forte.

O Estado perguntou a personalidades
que amam a nossa cidade.

POR QUE FORTALEZA TE INSPIRA?

“Abeleza da cidade, 
no encontro do 
nosso sertão com 

o mar. Mas a humildade, o 
carisma do povo é o que mais 
me inspira em Fortaleza”.

Ciro Gomes - Ex-
governador do Ceará

“Nesses 296 anos 
dessa cidade 
ensolarada, 

maravilhosa e acolhedora, 
cidade que traz muita 
felicidade para quem vive 
aqui e quem vem nos visitar. 
Eu quero desejar muito verde 
e muita esperança, temos um 
mar maravilhoso, um vento 
que está mudando o nosso 
estado e nossa cidade, temos 
um sol que aquece a nossa 
água, nosso corpo e nossas 
relações. Que transforma 
cada um de nós em pessoas 
acolhedoras, é por isso que 
essa cidade tem tudo para ser 
uma cidade mundial. Uma 
cidade capaz de transformar 
nossa realidade, reduzir 
desigualdades e produzir 
mais felicidade. É nisso que 
acredito , vamos celebrar o 
que vamos conquistar até 
2040 com o plano que vai 
transformar a realidade dessa 
cidade e nos colocar no mapa 
mundial, como umas das 
melhores cidades do mundo, 
para se viver”.

Elcio Batista - Vice-
prefeito de Fortaleza

“Fortaleza me inspira 
por ser um lugar de 
gente boa, divertida 

e animada. É um lugar 
massa, só tem coisa boa, é 
um lugar que cabe em todo 
bolso, se você quer tomar 
uma cervejinha ou comer 
algo mais caro, tem pra 
todos os gostos. Eu encontro 
energia para viver melhor 
no bom humor do povo 
de Fortaleza, o que me dá 
forças é o talento que Deus 
me deu de levar alegria às 
pessoas. Fortaleza para mim 
é a melhor coisa do mundo! 
Se na próxima reencarnação 
eu vier , eu quero nascer em 
Fortaleza de novo! Oh cidade 
maravilhosa! Fortaleza eu te 
amo . Parabéns!
Aurineide Camurupim - 

Humorista

“Eu sou da terra 
da luz, eu sou 
do Ceará. Hoje é 

um dia muito especial para 
todos os fortalezenses, é 
aniversário da nossa cidade, e 
claro que não poderia deixar 
passar essa oportunidade de 
parabenizar e dizer o quanto 
me sinto orgulhosa em morar 

no lugar onde me sinto tão 
bem acolhida”.
Thayse Teixeira - Digital 

influencer

“Fortaleza comemora 
neste 13 de abril 
296 anos de 

história. O dia nos chama 
a olhar para trás, a nos 
orgulhar da trajetória de 
nossa cidade e aprender 
com os erros. Sempre foram 
muitos os desafios para que 
pudéssemos alçar a nossa 
Capital ao patamar de uma 
cidade justa e equilibrada 
socialmente. Os últimos 
anos expuseram, da maneira 
mais visceral, as fragilidades 
e mazelas da nossa terra, 
trazendo à superfície o 
resultado de anos e anos 
de políticas públicas que 
não priorizaram a vida do 
cidadão fortalezense. As 
dificuldades enfrentadas 
na saúde, na economia e na 
vida de cada fortalezense 
só serão superadas com o 
despertar de uma consciência 
coletiva, com a percepção da 
importância da participação 
ativa de cada um de nós, 
homens públicos e cidadãos 
comuns, no dia a dia da 
nossa cidade”.
Heitor Ferrer - Deputado 

Estadual do Ceará

“Fortaleza forjou 
minha alma. Ela não 
é concreto e asfalto. 

É o lugar onde meus pais 
cresceram, onde eu cresci, 
onde meus filhos cresceram 
e onde fiz minhas maiores 
amizades. Quero bem a esta 
cidade de carne, ossos e sen-
timentos. Quero poder fazer 
bem a ela. Sempre”.

Antonio Carlos 
Klein - Juiz de Direito

“A minha Fortaleza 
é um lugar 
acolhedor que 

recebe a todos com alegria e 
bom humor. Lugar de gente 
trabalhadora que inspira 
a nossa caminhada. Não 
imagino um lugar melhor 
para viver do que aqui. Uma 
cidade que reúne a harmonia 
das cidades litorâneas com 
as facilidades das grandes 
metrópoles. A sensação todos 
os dias é que: eu moro onde 
os outros tiram férias, e que 
sorte a minha!”.

Kezya Diniz - Jornalista

“N ão é possível 
falar de Fortaleza 
sem falar da 

sua gente. As belezas da 
nossa cidade são cantadas 
por músicos, retratadas 

por fotógrafos e cineastas, 
declamadas por poetas. Mas 
a riqueza da nossa cidade 
está no seu povo. Fortaleza 
é uma metrópole cheia de 
contrastes sociais, com 
imensa concentração de 
renda e enorme população 
nas faixas de pobreza e 
extrema pobreza. Motivos 
de entristecimento sobram, 
mas não para os homens e 
mulheres da nossa cidade, 
que fazem das dificuldades 
desafios de superação 
diária. Beleza e ousadia 
caminham juntas pelos 
bairros de Fortaleza, andam 
de mãos atadas por uma 
gente trabalhadora, honesta 
e bem-humorada. E é com 
esse espírito que seguiremos 
em frente até devolvermos 
o sonho feliz de cidade 
para o nosso povo.  Nossa 
esperança de uma vida 
melhor está logo ali na 
frente!”

Luizianne Lins - 
Deputada Federal 

e ex-prefeita de Fortaleza

“Fortaleza sempre 
vai me inspirar 
porque me traz 

a lembrança da infância e 
dos melhores momentos 
da minha vida! Minha 
inspiração vem do calor da 
natureza e do amor pela 
história que vivi e vivo 
nessa cidade.

Kerline Cardoso - 
Modelo e ex BBB21

“Fortaleza é um 
lugar que eu 
amo, a capital do 

meu Ceará, sou cearense 
com muito orgulho. Foi 
em Fortaleza onde tudo 
começou, eu decidi sair 
do interior para morar 
em Fortaleza, atrás de 
oportunidades para mostrar 
minhas composições 
nos grandes escritórios e 
grandes empresários. Em 
Fortaleza comecei a cantar 
nos barzinhos e frequentar 
escritórios de artistas para 
mostrar minhas músicas, 
e através disso fiquei 
conhecida meio musical, fui 
convidada para participar do 
projeto “Piseiro Sofrência” 
, então foi em Fortaleza 
onde minha carreira 
profissional realmente 
começou. Fortaleza é muito 
importante para mim e me 
inspira muito”.

Mari Fernandez - 
Cantora
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Porque o Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não retirará bem algum aos que andam na retidão.
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Beach Tennis e Kitesurf tomam as praias de Fortaleza
O Beach Tennis e o Kitesurf 

vem se tornando uma tendên-
cia ao redor do país, sendo 
popular principalmente em 
regiões com um clima praiano, 
como o estado do Ceará, que 
vem tendo um crescimento de 
praticantes de ambos esportes. 
Esse aumento fez a cidade de 
Fortaleza e suas vizinhas na 
região metropolitana, um dos 
principais espaços de prática 
para os dois desportos no país; 
sediando torneios importantes 
como o SuperKite, uma das 
etapas do circuito mundial de 
Kitesurf, além de atrair turistas 
do resto do  Brasil para as 
praias cearenses. 

Atualmente na capital, os 
dois desportos vem sendo 
praticados com bastante 
adesão, com lugares como a 
Praia Iracema servindo como 
ponto de exercício para o 
Beach Tennis, que acaba se 
sobressaindo também em 
diferentes clubes privados ao 
redor de Fortaleza.  O Kitesurf 
por precisar de equipamentos 
mais complexos muitas vezes 
acabam se deslocando para a 
região metropolitana, tendo 
um destaque especial na área 
do Cumbuco. 

Entre os diferentes locais na 
capital do qual se pode praticar 
o Beach Tennis, um deles é o 
estabelecimento Santa Praia, 
que se localiza na Praia do 
Futuro. O espaço é considerado 
um dos pioneiros do esporte 
na cidade de Fortaleza, contan-
do com muitos visitantes. De 

acordo com Kauê Espanhol, 
gerente do lugar, o projeto se 
iniciou a oito anos atrás, com a 
inauguração de um restaurante 
à  beira da praia juntamente 
com a prática desse esporte.   
“Eu praticava Tênis e o profes-
sor observou que eu tinha uma 
facilidade, e como  sempre gos-
tei de esportes de praia, ele me 
disse que iria gostar do Beach 
Tennis; então em 2012, conheci 
esse esporte na Praia do Futuro, 
onde já tinha um pequeno nú-
mero de praticantes.  Comecei 
a praticar, participando de cam-
peonatos ao redor do Brasil  e 
de um deles retornei com uma 
ideia de fazer um projeto com 
um restaurante à beira da praia 
que iria contar com um entre-
tenimento esportivo de Beach 
Tennis. Em 2014 esse projeto 
se iniciou, com a inauguração 
acontecendo em dezembro do 
mesmo ano. Ela foi a primeira 
empresa a dar visibilidade a esse 
esporte que já existia, mas que 

durante muitos anos ficou 
isolado e fechado com pou-
cos praticantes.   Para a Santa 
Praia ter esse diferencial é 
importante, pois em toda a 
orla da Praia do Futuro,  você 
não vê um outro espaço com 
esse tipo de entretenimento”, 
ressaltou Kauê. 

Além disso, o gerente 
comentou que o atual cres-
cimento do esporte é positi-
vo, pois poderá trazer mais 
clientes ao seu projeto. “Eu 
acho esse crescimento muito 
positivo, quanto mais locais 
divulgam esse esporte, um 
maior número de atletas vão 
praticar e clientes eu irei ter, 
pela a  razão que as pessoas 
começar a pesquisar os lu-
gares que se pratica, então a 
partir do momento que ela co-
meça associar que existe uma 
estrutura como a da Santa 
Praia, é onde eu consigo ter 
um retorno de mais indiví-
duos frequentando o espaço”, 

revelou  Kauê Espanhol.    

Praticantes
A retomada de diversas 

atividades ao ar livre depois 
de um longo período de 
quarentena decorrente da 
atual pandemia de covid-19, 
fez muitos indivíduos usarem 
os dois esportes como forma 
de lazer e bem estar com seu 
corpo.  Um deles foi o fisio-
terapeuta, Roberto Monteiro, 
que começou a praticar Beach 
Tennis com alguns colegas no 
período pós-pandemia, co-
mentando como a prática fácil 
do esporte traz uma socializa-
ção e integração importante.   
“O primeiro contato com 
o Beach Tennis aconteceu 
naquele momento pós-pande-
mia, quando tínhamos aquela 
aflição de praticar atividades 
físicas em ambientes fecha-
dos; com isso, alguns colegas 
se juntaram para praticar o 
esporte. Apesar de ser fisiotera-

peuta e conhecer um pouco da 
biomecânica, eu não tinha pra-
ticado, e então foi nesse mo-
mento que comecei de forma 
bem inicial;  o Beach Tennis é 
um esporte bem democratico, 
é fácil naquele primeiro conta-
to, gerando uma atividade ao 
livre, trazendo liberdade, bem 
estar e socialização, tendo uma 
integração mágica”, comentou 
Roberto Monteiro.      

Outro que compartilha da 
mesma opinião é o professor 
de Beach Tennis,  Joelson 
Ferreira, que explicou a sua 
trajetória no esporte e de como 
o desporto traz  melhoria de 
vida para aqueles que a reali-
zam. “Eu já era profissional de 
educação física, tinha acabado 
de me graduar, um amigo me 
convidou para conhecer e co-
meçar a dar aula, com isso aca-
bei me apaixonado e me aper-
feiçoando nesse esporte. Já faz 
um ano que estou envolvido 
nas aulas. Todos os praticantes 

conseguem ter uma melhora 
de qualidade de vida, derivado 
muito do prazer e facilidade, 
contendo fundamentos básicos 
e fáceis de aprender”, realçou 
Joelson Ferreira.  

Quem tem uma história pa-
recida é o professor de Kitesurf 
e personal, Alexandre Gondim, 
que ressalta o impacto posi-
tivo trazido pelo esporte em 
sua vida, citando o seu início 
na questão e os aspectos mais 
físicos do tópico.   “Eu sempre 
gostei de esportes aquáticos  e  
despertei para o kitesurf quan-
do vi pela a primeira vez na 
Praia do Futuro em 2003;  dois 
anos depois comecei a praticar 
na cidade de Flecheiras, pois 
não tinha escola para esse des-
porto aqui em Fortaleza. De 
primeira,  eu amei essa prática, 
onde fiz uma boa amizade com 
o meu professor, conseguindo 
logo depois trabalhar com 
ele ensinando essa atividade.   
Depois que comecei a prati-
car Kitesurf, consegui manter 
o meu peso e tenho uma 
resistência à frente de muitas 
pessoas com menos idade do 
que eu. Hoje, com a doença, 
muitos indivíduos começaram 
a se preocupar também com 
as suas saúdes,  e eu sempre 
mando aos meus alunos fazer 
musculação, para ganhar força 
na hora da prática”, relatou 
Alexandre Gondim.    

Por Welisson Castro, 
sob supervisão dos 

editores de Esportes

Com o crescimento de ambos esportes, praticantes e professores dizem como a questão impactou de maneira positiva suas vidas
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O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra.
Provérbios 15:33

3

Por Anderson Cid

Em menos de um ano e 
meio de gestão, o prefeito 
de Fortaleza José Sarto 
(PDT) já teve que adminis-
trar a cidade em momentos 
decisivos, que devem ainda 
ser lembrados por vários 
anos, como o processo de 
vacinação contra a covid-19 
e a reabertura econômica 
após o arrefecimento da 
pandemia. Em entrevista 
para O Estado, o chefe do 
Executivo municipal desta-
cou os principais desafios 
enfrentados por ele desde 
que assumiu a Prefeitura, 
os projetos que vêm sendo 
tocados pela gestão, avalia-
ções sobre alianças parti-
dárias e disputas internas e 
expectativas para as elei-
ções deste ano no estado do 
Ceará. Confira:

O Estado. Em meio à 
pandemia, Fortaleza foi 
uma das cidades em que a 
população aderiu massiva-
mente à vacinação, o que 
não aconteceu no mundo 
inteiro. A quê senhor credi-
ta isso?

José Sarto. O Brasil é uma 
referência em vacinação 
e as campanhas na nossa 
cidade também já eram bem 
sucedidas. Desde o início da 
pandemia, o então gover-
nador Camilo Santana e eu, 
aqui em Fortaleza, trabalha-
mos orientados pela ciência 
e o tempo todo defendemos 
a vacina como importante 
estratégia na luta contra 
a covid-19. Houve vários 
esforços para incentivar a 
vacinação aqui em Forta-
leza, de comunicação, de 
logística, gestão de equipes, 
realização de mutirões. Até 
os agendamentos, que no 
início pareceram algo com-
plicado, foram se mostrando 
uma boa estratégia para 
atendimento de públicos 
prioritários e organização. 
À medida que recebíamos 
maior quantidade de doses, 
fomos ampliando também o 
número de pontos de vacina-
ção. Essa foi a nossa priori-
dade. Foram pouquíssimos 
os dias em que não houve 
vacinação. Com todos os 
nossos esforços e o histórico 
da imunização na cidade, os 
fortalezenses mostraram boa 
adesão à campanha contra a 
covid-19 também.

OE. O enfrentamento à 
covid-19 exigiu muito dos 
governantes e da popula-
ção, mas em muitos casos 
também deixou um legado 
para os serviços de saúde 
em âmbito local. O que 
ficou, nesse sentido, para a 
capital cearense no futuro?

JS. O que fica como 
principal legado é a nossa 
capacidade de gestão, de 
estabelecer estratégias para 
lidar com situações críticas e 
apresentar respostas rápidas 
à população. A gente teve 
de lidar com uma segun-
da onda, que nos levou a 
aumentar o número de leitos 
de enfermaria e UTI, que 
nos fez reorganizar a rede 
hospitalar para se adequar às 
características de uma pan-
demia, mantendo pacientes 
de outras enfermidades em 
alas diferentes dos pacientes 
com Covid-19. Houve tam-
bém iniciativas como a do 
Governo do Estado, de ter 
adquirido um hospital que, 

posteriormente, passou a ser 
um hospital para realização 
de cirurgias eletivas etc. É 
um legado de gestão, de 
estratégia, mas também de 
estrutura, com novos equi-
pamentos à disposição dos 
fortalezenses.

OE. É de se imaginar que 
a crise sanitária tenha for-
çado governantes a priori-
zar a saúde na atual admi-
nistração. Mas, para além 
dessa área, o que senhor 
destacaria como marco 
da sua gestão, do início de 
2021 para cá?

JS. O marco foi trabalhar 
para reverter os efeitos da 
pandemia, para amenizar, 
mitigar, tanto quanto possí-
vel, os efeitos no âmbito so-
cial, principalmente entre a 
população mais pobre. Então 
nós realizamos um pacote de 
proteção social, com inves-
timento de R$ 31 milhões, 
que beneficiou mais de 392 
mil pessoas. A retomada das 
aulas presenciais também 
veio acompanhada de novos 
equipamentos, como tablets 
e chips para os estudantes, 
que ficam com esse legado. 
Por mais que os alunos não 
estejam mais nas aulas re-
motas, virtuais, esses equipa-
mentos são ainda muito úteis 
para auxiliar no aprendizado 
deles. Também mantivemos 
o ritmo de melhorias na 
mobilidade urbana, com 
expansão de ciclofaixas e 
ciclovias, com novos termi-
nais de ônibus. Além disso, 
a gente vem ampliando 
políticas bem-sucedidas de 
governos anteriores, como as 
Areninhas. Apesar da pande-
mia, continuamos realizando 
muita coisa, implantando 
muita coisa para colher no 
futuro. Fortaleza se notabi-
lizou por ter o maior inves-
timento público entre as 
capitais do Nordeste. Temos 
sido citados diversas vezes 
como uma das capitais que 
mais têm gerado empregos. 
Então, acredito que a grande 
marca é termos passado por 
um ano muito difícil, com 
muitos desafios, mas com 
bom ritmo de realizações. 
Temos aí um cenário, que, 
embora difícil, aponta para 
melhor situação da cidade na 
área da economia.

OE. A Prefeitura tem 
se debruçado sobre pro-
gramas para incentivar o 
empreendedorismo, na 
esteira de uma crise eco-
nômica. A que passo está a 
execução dessas iniciativas 
no momento atual?

JS. No ano passado, 
lançamos o programa 
Nossas Guerreiras, que é o 
maior programa de crédito 
orientado do País. Estamos 
fornecendo crédito de até R$ 
3 mil para 17 mil mulheres 
de baixa renda, chefes de 
família. Prefeitura e Governo 
do Estado estão investindo 
juntos cerca de R$ 55 mi-
lhões. Até hoje, 347 mulhe-
res já receberam o recurso, 
enquanto 4.807 mulheres 
já fizeram a capacitação e 
estão aptas a fazer o finan-
ciamento. Além do Nossas 
Guerreiras, a Prefeitura de 
Fortaleza está ampliando o 
projeto Meu Bairro Em-
preendedor para diversos 
bairros da Capital. O projeto 
já beneficiou Bom Jardim, 
Grande Mucuripe (Vicente 
Pinzón e Serviluz), chegando 

agora aos bairros Vila Velha, 
Pirambu e Messejana, onde 
estamos realizando obras. 
Essas ações devem estimu-
lar a criação ou ampliação 
de negócios, promovendo 
a circulação de dinheiro no 
bairro, estimulando empre-
gos e novos negócios. Temos 
ainda o Fortaleza Capacita, 
em parceria com o Sebrae, 
que vai qualificar mais de 30 
mil empreendedores, sendo 
25 mil por meio de capaci-
tações gerenciais e outros 
5.640 através de consultorias.

OE. O período de re-
tomada também põe em 
evidência a área da educa-
ção, com a volta às escolas. 
Como o senhor avalia que 
tem sido esse processo em 
Fortaleza?

JS. Depois de quase dois 
anos sem aulas, a retomada 
traz certo nível de tensão e 
ansiedade sobre como vai ser 
o processo, o que é natural. 
Mas conversamos com toda a 
comunidade escolar e demos 
todo o apoio necessário. A 
gente lançou aquele pacote 
de volta às aulas, com uma 
série de ações e benefícios 
para isso se dar da forma 
mais tranquila possível. De-
dicamos equipes de agentes 
escolares, que nos ajudaram 
a atrair os alunos de volta às 
salas de aula, minimizando os 
riscos de evasão e abandono. 
Posteriormente, concedemos 
uma série de avanços para os 
professores, para valorizar e 
estimular professores.

OE. Tratando de casos 
específicos, qual o senhor 
diria que foi o momento 
mais desafiador de seu 
governo até hoje?

JS. Logo que assumi 
a gestão, já se iniciava a 
segunda onda da covid-19 
em Fortaleza. A pandemia 

já havia dado uma trégua, e 
aí tivemos que reorganizar 
nossa rede de atendimento 
e, ao mesmo tempo, montar 
toda a logística de vacinação. 
Então acredito que o maior 
desafio foi implantar essas 
duas frentes de trabalho, já 
nos primeiros dias de gover-
no. Além de atender a po-
pulação, porque as pessoas 
estavam doentes, montamos 
uma estratégia para vacinar.

OE. E qual foi, por sua 
vez, o maior aprendizado 
ganho na cadeira do Paço 
Municipal?

JS. O maior aprendiza-
do é que você não faz nada 
sozinho. Você precisa ter 
uma equipe comprometida, 
abnegada, que se entrega ao 
serviço público com dedica-
ção, amor e é isso que faz com 
que um governante seja bem 
sucedido. Você pode ter as 
melhores ideias e intenções, 
mas você precisa de uma equi-
pe para liderar e conseguir os 
resultados que almeja.

OE. O que já é possível 
adiantar com relação a ini-
ciativas futuras da gestão, 
daqui até 2024?

JS. A pandemia arrefe-
ceu, nós estamos voltando a 
retirar a máscara em locais 
públicos, a nos encontrar 
com mais liberdade. A eco-
nomia está tendo perspecti-
vas melhores de reabertura, 
mas esse momento pós-pan-
demia traz imensos desafios. 
Na área da saúde, devido à 
suspensão das cirurgias ele-
tivas, inclusive por recomen-
dação do Ministério Público, 
nós temos aí uma demanda 
reprimida que precisa ser 
enfrentada. Já era um desafio 
muito grande lidar com a 
grande demanda que temos 
aqui, já que a grande maio-
ria da população depende 

do SUS. Com esse acúmulo 
dos dois anos de pandemia, 
isso se agravou. Então a 
gente precisa entregar para 
a população uma estratégia 
eficiente, humanizada, para 
que a gente avance e con-
siga superar essa fila. Isso 
é primordial. Em segundo 
lugar, é preciso continuar o 
trabalho de incentivo, capa-
citação, para que a economia 
siga melhorando como está. 
Para isso, a Prefeitura tem 
realizado investimentos 
públicos em grandes obras, 
o que vai atrair recursos da 
iniciativa privada e tornar 
o ambiente de negócios de 
Fortaleza cada vez melhor.

OE. Estamos em ano de 
eleição e muito se comenta 
sobre a expectativa de uma 
campanha exaltada ou até 
violenta. Acredita que isso 
deve valer para o pleito no 
Ceará também?

JS. As últimas eleições 
mostraram essa polarização 
e também foi assim em For-
taleza. Nós temos um grupo 
político que acredita em 
um projeto, que tem serviço 
prestado, tem experiência, 
tem time e tem mostrado pra 
população que é capaz de 
enfrentar os problemas, de 
inovar e de continuar nesse 
caminho de crescimento pro 
Ceará e em Fortaleza. Por 
outro lado, nos últimos anos, 
existe aqui no Ceará uma al-
ternativa que é pautada pelo 
ódio, pelo obscurantismo, 
pela política que promove 
e já promoveu o caos aqui 
em Fortaleza e no Estado do 
Ceará, realizando motins, 
por exemplo. Então infe-
lizmente a gente imagina, 
pelo cenário que está posto, 
que isso provavelmente vá 
se repetir. Mas a gente vai 
fazer o debate. E acho que o 
eleitor cearense é maduro o 

suficiente para saber o que 
é melhor e não vai querer se 
aventurar. Acredito também 
que o governador Cami-
lo Santana fez um grande 
trabalho e aquele candidato 
que o Camilo apoiar deve ter 
essa chancela, a população 
deve reconhecer isso.

OE. Em meio a ten-
sões dentro da base, o PT 
ganhou, na sua gestão, um 
espaço que não tinha antes 
na estrutura administrati-
va. Qual a importância de o 
PDT estreitar relações com 
o PT no momento atual?

JS. PDT e PT têm muito 
mais convergências do que 
divergências e a história 
mostra isso. Se você con-
sultar a história dos últimos 
anos em Fortaleza e no 
Ceará, essa troca de apoio e 
essas alianças têm sido muito 
frequentes e bem-sucedidas. 
Essa aproximação, esse espa-
ço que o PT ganha na gestão 
está em sintonia com essa 
história que os dois partidos 
têm aqui no Ceará.

OE. O senhor já declarou 
que apoia o nome do ex-
-prefeito Roberto Cláudio 
para a candidatura pede-
tista ao Governo do Esta-
do. Acredita que ele tem 
melhores chances de vencer 
a disputa interna no PDT?

JS. Como disse antes, ma-
nifestei uma opinião pessoal. 
Conheço o Roberto Cláudio 
desde a Assembleia Legis-
lativa, quando ele ingressou 
na política como um jovem 
deputado. Depois, tornou-se 
presidente da Assembleia e 
prefeito de Fortaleza. Fez um 
grande trabalho, foi reeleito 
e foi reconhecido pela popu-
lação. Conseguimos nos ele-
ger com o apoio do Roberto 
Cláudio, que saiu muito bem 
avaliado da gestão. E ele está 
rodando o Ceará, está con-
versando com todo mundo, 
discutindo e aprofundando 
os conhecimentos dele sobre 
o nosso estado. Acredito 
nele como o nome mais 
bem posicionado e capaci-
tado nesse momento, muito 
embora nossa governadora 
Izolda Cela, o presidente 
da Assembleia, deputado 
estadual Evandro Leitão, e 
o deputado federal Mauro 
Filho sejam grandes quadros 
do PDT. Isso mostra que 
estamos muito bem servidos. 
As possibilidades são todas 
muito boas para o Estado do 
Ceará. Mas eu, pessoalmen-
te, defendo a candidatura do 
Roberto Cláudio, por tudo o 
que já disse, pela experiên-
cia, capacidade de diálogo 
e de trabalho, e até mesmo 
pelo conhecimento que a 
população tem dele e do 
trabalho que ele já prestou.

OE. Para encerrar: 
Fortaleza é uma cidade 
bastante plural e viva. Na 
ocasião deste aniversário, 
qual o senhor considera 
que seja um traço defini-
dor da nossa cidade?

JS. O traço definidor de 
Fortaleza é a nossa gente. É 
esse povo que molda a nossa 
cidade, pelas dificuldades 
que enfrenta, mas também 
pelas alegrias que essa cidade 
proporciona. Então, como 
você mesmo diz, Fortaleza 
é uma cidade muito plural, 
diversa, que tem por caracte-
rística esse povo trabalhador, 
acolhedor e alegre.

Prefeito José Sarto destaca desafios 
e avanços de sua gestão em Fortaleza
Sarto, que comanda a Prefeitura desde janeiro de 2021, pontua ações desempenhadas para enfrentar

a crise sanitária, prioridades para o restante de seu governo e balanços sobre alianças políticas
FOTO RODRIGO CARVALHO

O gestor elenca como uma das prioridades, hoje em dia, 
superar a fila das cirurgias eletivas
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Por Yasmim Rodrigues

Nascida em 
Quixeramobim, 
filha de um 
agricultor e de 

uma costureira, Anna 
Pimentta foi acostumada 
desde os 7 anos a trabalhar 
na roça. De acordo com ela, 
foi ali, ainda criança, que 
aprendeu a não ter medo 
de trabalhar. “Aprendi 
a ser forte, aprendi a ter 
muita coragem”, relembra. 
Coragem esta, que seria 
necessária mais tarde, 
durante a construção da 
carreira de Anna.

Durante os anos 90, 
Anna Pimentta começou 
a trabalhar com a 
Publicidade com Eliezio 
Almeida, pioneiro na 
Publicidade de Ordem 
Legal, área responsável por 
proporcionar transparência 
aos serviços prestados 
por empresas públicas 
e privadas por meio de 
anúncios e editais. “Eu 
tinha 22 anos, ele faleceu 2 
anos e pouco depois que eu 
tinha iniciado o trabalho, 
mas ele me ensinou tudo”, 
afirma.

Com uma veia 
empreendedora, Anna 
começou a sonhar mais 
alto e fundou a sua própria 
agência de Publicidade 
Legal com um sócio. 
“Não deu certo e eu segui 
só. Depois, devido a 
alterações sociopolíticas, 
as publicações ficaram 
escassas e eu praticamente 
quebrei”, conta. Naquele 
momento, a agência 
passou a funcionar no 
apartamento da jovem 
empreendedora, o que 
não ajudou na melhora do 
cenário da empresa. 

Mais tarde, com o 
incentivo do cunhado, 
Anna consegue abrir um 
novo ponto comercial, 
dessa forma nasce a D&M 
Publicidade. “Eu e a minha 
sócia Débora começamos 
praticamente do zero. As 
coisas foram melhorando, 
até que um tempo 
depois tivemos um novo 
obstáculo”, relata.

A empreendedora 
explica que houve um 
período em que ocorreu 
uma mudança repentina 
no mercado e a empresa 
não estava preparada. 
“Além disso, uma parte 
importantíssima da minha 
equipe, a Clevanira Rocha, 
responsável por cuidar das 
publicações das prefeituras, 
faleceu, foi um baque para 
todos nós. Dessa forma, 
ficamos apenas com uma 
prefeitura e eu tive que dar 
as contas de todo mundo”.

Com muita resiliência e 
fé, Anna Pimentta, formada 
em Marketing e Gestão 
desde 2010, reergueu sua 
empresa e enxergou no 
trabalho uma forma de 
superar adversidades da 
vida como a perda dos pais. 
“Eu sempre disse que caio 
e levanto quantas vezes for 
preciso”, pontua. Após uma 
reestruturação, a empresa 
começou a florescer e se 
tornou a potência que é 
atualmente. O Jornal O 
Estado conversou com a 
empreendedora, que entre 
altos e baixos, acabou se 
tornando um exemplo 
marcante da força e da 
capacidade da mulher 
cearense.

OE | Durante toda a 
trajetória de altos e baixos, 
qual você considera que 
tenha sido o pior momento 

da sua carreira?
AP | Houve dois, o 

momento que as publicações 
zeraram e tivemos a perda da 
Clevanira. E teve um recente, 
quando uma empresa 
concorrente tentou nos 
tirar do mercado. Foi um 
momento muito difícil, eu 
fiz, inclusive, uma promessa 
para conseguir sair disso, 
prometi me despir de toda a 
minha vaidade, por isso,  eu 
passei a máquina no cabelo.

OE | O que você 
considera que mais mudou 
na publicidade desde o 
início da sua carreira até 
agora?

AP | Muita coisa me-
lhorou, mas na época as 
publicações eram mais va-
lorizadas. Existia muita difi-
culdade na época em relação 
a comunicação, nós íamos 
em Maranguape e Maraca-
naú buscar editais, hoje não, 
o cliente revisa e autoriza 
rápido, antes esse material 
era feito todo na mão.

OE | Você acredita que 
no mercado tem espaço 
para todos?

AP | Tem espaço para 
todos. Há empresas que não 
aceitam bem isso, mas existe 
sim mercado para todos.

OE | O que você diria 
para quem quer começar a 
construir a carreira agora?

AP | Não é fácil, é preciso 
ter muita fé e muito trabalho. É 
necessário respeitar as empre-
sas da concorrência que estão 
há mais tempo no mercado. 
Não há espaço para aventurei-
ros, que aparecem somente 
na época dos balanços, por 
exemplo. Você tem que valo-
rizar o cliente independente 
do tipo de publicação.

OE | A Publicidade de 
Ordem Legal está adaptada 
às novas tecnologias?

AP | Eu acredito que já 
estamos adaptados. Não 
estamos tendo dificuldades 
com o online e o digital, 
achamos que ia ser muito 
difícil, mas o certificado 
facilitou tudo.

OE | O que diferencia a 
D&M das outras agências 
que podemos encontrar em 
Fortaleza?

AP | O nosso diferencial 
é o lado humano, a D&M é 
uma família, sempre falo que 
eu sou um polvo e minha 
equipe são meus tentáculos. 
Além disso, acho que é 
importante não enxergar o 
cliente como uma fonte de 
ganhar dinheiro, sempre falo 
para os meus clientes que tê-
los é uma honra e, às vezes, 
tem cliente que não sabe o 
quanto é importante. 

OE | Como é fazer parte 
da D&M?

AP | Eu sou muito grata 
por todo mundo que ficou 
por aqui. Estamos juntos 
para tudo, na alegria, na 
tristeza, na saúde e na 
doença, com dinheiro ou 
sem dinheiro, estamos 
sempre juntos.

OE | Quais são seus 
planos para o futuro?

AP | Eu quero continuar 
trabalhando com muita fé 
e, se eu cair, me levantar de 
novo. Acho que na nossa 
área ainda tem muito a se 
fazer nos próximos anos. 
Não pretendo me aposentar 
tão cedo. Fora da publicida-
de, tenho vontade de abrir 
um outro empreendimento 
e escrever meu livro. Vem 
novidade por aí.
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Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração.
Salmos 37:4

Uma fé 
que move 

montanhas
Anna Pimentta conta sua 

história de resiliência e 
empreendedorismo

em Fortaleza

HISTÓRIA DE VIDA
FOTO LARISSA NOBRE



Ao lado da praça, localiza-se o atual “Museu do Ceará”, um dos prédios tombados pelo 
Iphan em Fortaleza. Na fachada do prédio, pode-se perceber os brasões da monarquia e 
da república, representando diferentes períodos da história política do Brasil. Desde 2019 
o museu encontra-se fechado, porém a reinauguração está prevista para 2023.

 

Mais à frente, chega-se à praça Waldemar Falcão, cearense de Baturité, ex-ministro do 
trabalho e responsável pela criação de importantes pontos da lei trabalhista. O monumento em 
homenagem a ele foi feito por Humberto Cozzo, artista considerado um dos maiores escultores 
brasileiros, famoso por marcar suas obras com desenhos em alto relevo.

 

No mesmo local, é possível visualizar o antigo prédio dos correios. Construído na década de 
30, o prédio segue um padrão percebido em diversas outras capitais mantendo o estilo Art Déco. 
No interior do prédio, pode-se visitar um memorial e uma galeria de arte.

 

Algumas ruas depois, é difícil não notar a imponente Catedral Metropolitana de Fortaleza, 
que teve sua obra iniciada em 1938 e levou 40 anos para ser concluída. Com uma arquitetura de 
estilo gótico e torres que podem chegar a 75 metros de altura, o templo católico é conhecido por 
seus vitrais coloridos que homenageiam diferentes santos da religião. “O padroeiro da igreja é 
São José, o mesmo padroeiro do estado do Ceará”, detalha Gerson Linhares.

 

Um outro ponto interessante da igreja é a pouca quantidade de imagens católicas, já que os 
santos estão representados nos vitrais. Na parte de cima do templo, só podem ser encontradas as 
imagens de Jesus Cristo, Nossa Senhora de Assunção e São José, as outras se localizam na cripta 
da igreja.

 

Atrás da catedral, encontra-se o Paço Municipal, que anteriormente pertenceu a duas famílias 
portuguesas e ao clero cearense, até que foi vendida para o município. O Paço abriga também o 
bosque Dom Delgado, por onde passa o histórico Riacho Pajeú.

 

Na mesma região, encontra-se o Forte Nossa Senhora da Assunção, responsável pelo desen-
volvimento do município de Fortaleza e reconstruído em 1825 com o traçado urbano de Silva 
Paulet. Em frente ao forte, há uma homenagem ao patrono da infantaria do exército brasileiro: o 
General Sampaio.

Por trás da construção, é possível visitar a Praça dos Mártires, conhecida como “O Passeio Pú-
blico”, construída aos moldes do “Passeio Público” do Rio de Janeiro. A praça tem uma importân-
cia histórica notável por ter sido o local de fuzilamento de 5 revolucionários da Confederação do 
Equador, um movimento separatista antimonárquico que ocorreu no século XIX..
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Fortaleza: 296 anos de memórias

Ao falar de Fortaleza, logo se pensa em um dos principais pontos históricos da cidade: a Praça 
do Ferreira, nomeada em homenagem a Antônio Rodrigues Ferreira de Macedo, um carioca, 
que chegou à praça em 1825, fundou a Botica do Ferreira, projetou-se na cidade e tornou-se 
uma pessoa extremamente querida e um cearense de coração. “Essa praça compõe as cerca de 33 
praças que tem o centro histórico de Fortaleza”, detalha Gerson Linhares.

 

A praça é reconhecida pela “Coluna da Hora”, implementada em 1933 e, ao longo 
de sua história, passou por 6 reformas que a deixaram no formato que é conhecido 
atualmente. O local abrigou diversos momentos ímpares que compõem a identidade 
do “Ceará Moleque” como o “Cajueiro Botadeiro”, onde todos os anos era exposta a 
foto do maior mentiroso da cidade como forma de diversão e entretenimento.

Ainda na Praça do Ferreira, está localizado o Hotel Excelsior, fundado em 1931, que por mui-
tos anos foi o mais luxuoso de Fortaleza. Inspirado em um hotel de Milão, na Itália, o local foi 
frequentado por personalidades famosas como Orson Wells, Nelson Gonçalves, Juscelino Kubits-
chek e Pelé. Atualmente, o hotel é onde se realizam as apresentações do Natal de Luz do Ceará 
nas comemorações de final de ano.

 

Do outro lado da praça, localiza-se o Palacete Ceará, um imponente prédio azul construído 
com madeiras advindas do norte do Brasil e com ferragens trazidas da Europa. “Foi construído 
por José Gentil, que veio de Sobral, foi um dos maiores empreendedores do estado, juntamente 
com Plácido Carvalho, que fez o Excelsior Hotel”, explica o idealizador do “Fortaleza a Pé”.

 

Na entrada da praça, duas linhas pretas no chão chamam a atenção de quem passa. Os dese-
nhos representam a rota feita pelos bondinhos de Fortaleza, que, no passado, foram importantes 
meios de transporte da cidade. Surgidos em 1880, a atividade dos bondes foi cessada em 1947.

 

A Igreja do Rosário, por sua vez, é um exemplar de prédio do século 18. Fundada em 1730, 
construída por escravos, a igreja abriga uma característica curiosa: foram encontradas 
diversas ossadas humanas no local. “Antigamente existia a prática de enterrar os mor-
tos no interior das igrejas, nos corredores, nas paredes ou atrás da igreja. Essa é uma 
igreja tombada pelo Governo do Estado do Ceará”, pontua Gerson Linhares.

 

Na Praça dos Leões há também uma homenagem para a maior escritora cearense: Rachel de 
Queiroz. A estátua foi erguida cerca de 1 ano após a sua morte. “Ela gostava muito de vir com a 
família e com as amigas aqui. A estátua foi idealizada pelo escultor Murilo de Sá Toledo, respon-
sável por outras duas obras em Fortaleza”, conta o guia turístico.

 

No local há também uma homenagem para o General Tibúrcio, cearense de Viçosa do Ceará 
que participou bravamente de diversas batalhas na Guerra do Paraguai, como a Batalha de As-
sunção e a Batalha de Montevidéu, por exemplo. Anteriormente, no panteão, havia uma cripta 
contendo os restos mortais do general, porém, após violação, a cripta foi fechada.

 

A capital do estado mantém prédios que contam trechos de quase três séculos de história
Fortaleza comemora aniversário no dia 13 de abril de 1726, data esta no qual o povoado foi elevado a “Vila de Nossa Senhora da Assunção”. Porém, a história da capital cearense começou um século antes, nas primeiras tentativas de colonização de 1604 e na construção do forte São Thiago com a chegada de Pero Coelho de Souza. Mesmo assim, muitos historia-

dores preferem dizer que o verdadeiro colonizador da cidade foi o português Martim Soares Moreno, famoso por ter sido homenageado no romance Iracema de José de Alencar. Após invasões holandesas, lutas indígenas e tentativas fracassadas de colonização, o holandês Mathias Beck funda o forte Schoonemborch em 1649, que mais tarde viria a ser rebatizado 
de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, onde atualmente funciona a 10ª região militar. Seguindo o lema da cidade, “Fortitudine”, a capital alencarina tem uma história repleta de “força, valor e coragem”, que pode ser resgatada através de uma visita aos prédios históricos que promovem uma viagem no tempo. Pensando em preservar o patrimônio cultural 

do município, o projeto “Fortaleza a Pé”, realiza semanalmente caminhadas pelo centro histórico da cidade com guias turísticos especializados como Gerson Linhares, idealizador do projeto. “Eu sempre olhei para a educação patrimonial, mas também queria incentivar o turismo cultural, nós precisamos fortalecer a nossa identidade cultural”, afirma.

Quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra.
Salmos 85:9

Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado.
Salmos 37:3

FOTOS YASMIN RODRIGUES
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Por Dayse Lima

A culinária cearense 
tem uma cultura 
bem diversifica-
da gerando um 

grande atrativo para turistas 
que vêm até Fortaleza ou até 
mesmo os nativos da região. 
A gastronomia regional está 
presente no dia a dia do 
trabalhador e da trabalha-
dora que não dispensa um 
caldo de mocotó logo cedo 
para despertar, um cuscuz 
ou uma    tapioca no café da 
manhã. Mais do que simples 
refeições há por trás de tudo 
isso histórias que vão além 
da mistura de sabores.

Para a dona de casa Rai-
munda Nadir, 62 anos, a tra-
dição do cuscuz no café da 
manhã para reunir a família 
e o famoso baião de dois já 
viraram sua identidade no 
bairro Pirambu, em Forta-
leza. “‘É muito bom reunir a 
família e não esquecer nos-
sas raízes, minha receita de 
baião de dois com bacon já 
ficou famosa, minhas filhas e 
netas já aprenderam, eu amo 
vê todo mundo reunido na 
mesa para comer e até os vi-
zinhos não resistem o cheiro 
da comida e se unem a nós, 
já fiquei conhecida como a 
rainha do baião ” afirma

O chef de cozinha, José 
Policarpo de Santana, mais 
conhecido como Juca, tem 
62 anos, é natural de Per-
nambuco e trabalha há mais 
de 38 anos com a gastrono-
mia, atualmente o chef  li-
dera a cozinha de um dos 
mais renomados hotéis de 
Fortaleza, o Iate Clube, local 
onde ele trabalha há mais de 
12 anos. Apesar do ambiente 
sofisticado, o chef destaca 
a importância da culinária 
local e o quanto o tempero 
regional se torna marcante 
na vida das pessoas.

“Cada cidade representa 
um prato, se você vai até 
Salvador, você quer comer 
um acarajé, se você chega em 
Pernambuco uma Rabada 
e mesmo que em cada local 
existam diversidade em 
culinária, a comida regional 
é marcante. O que domina 
no Nordeste é o tempero, eu 
já trabalhei com uma equipe 
de culinária  na Itália e lá 
as comidas são sofisticadas, 
porém não tem tempero, do 
jeito que eles tiram a comida 
da geladeira eles colocam na 
chapa, sem tempero e não co-
loca sal, o que dá o sabor são 
os molhos, já aqui no Brasil 
tem tempero,quando você 
tira uma bisteca de porco da 
geladeira  ela já vem tempera-
da e ainda tem os sabores das 
guarnições”. afirma.

Para o Chef de Cozinha 
pernambucano a capital cea-
rense tem muita comida boa 
e diversificada,  tempero é 
tão recheado de tradição que 
um simples baião de dois a 
pessoa come sem nenhum 
acompanhamento, pois o 
tempero é o que atrai. O chef 
destaca a importância de 
valorizar o sabor da região 
e o trabalho do profissional, 
para que através disso a cul-
tura regional e a economia 
local cresçam  juntas.

“Aqui no restaurante tem 
muitos clientes que são gran-
des empresários, se reúnem 
na mesa tomam vinhos e 
wikis caríssimos e na hora 

de realizar o pedido, eles 
deixam o cardápio de lado 
e pedem uma rabada, eu pre-
paro na hora, eu gosto dessa 
liberdade na cozinha e fazer 
a pessoa sentir o sabor como 
se fosse uma comida feita 
em casa, e assim conquistou 
cada vez mais os clientes. 
Então é importante valorizar 
o profissional local, investir 
na gastronomia e assim irão 

surgir novos cozinheiros 
que irão aquecer a economia 
local, o Ceará é muito bom 
para viver e existem muitas 
oportunidades para traba-
lhar com a gastronomia”. Diz

Na capital cearense muitos 
empresários investiram na 
culinária regional, restau-
rantes como por exemplo, 
Culinária da Van, Maná do 
Sertão e Maria Chica estão 

espalhados na cidade im-
pactando a economia local. 
Uma das principais respon-
sabilidades dos gastrônomos 
e da população do estado é 
buscar sempre a valoriza-
ção da comida nordestina e 
assim alcançar voos altos e 
exportar essa cultura para 
fora no país. Recentemente a 
cantora americana, Rihanna, 
conhecida mundialmente, 
chamou atenção dos in-
ternautas ao solicitar um 
cardápio bem nordestino, a 
cantora e seu marido A$AP 
Rocky vieram até o Brasil 
para participar do festival 
de música Lollapalooza, em 
São Paulo, e nas exigências 
do camarim estavam alguns 
pratos da nossa gastronomia 
regional, entre eles cuscuz 
com manteiga, buchada, 
feijão tropeiro, doce de leite 
e mocotó, comidas tipica-
mente cearense. O pedido 
da cantora se tornou um dos 
assuntos mais comentados 
do Twitter.

Gastronomia Social
A Escola de Gastronomia 

Social Ivens Dias Branco 
(EGSIDB) é gerida pelo 
Instituto Dragão do Mar 
(IDM) e faz parte do Cul-
tura em Rede, programa da 
Secult Ceará que integra 
ações e políticas culturais na 
sua rede de equipamentos 
públicos. O centro de for-
mação, inaugurado em 2018 
no bairro Cais do Porto, é 
um espaço formativo que 
associa ensino, pesquisa e 
compromisso social, reco-
nhecendo a riqueza da forma 
de se alimentar do cearense, 
os diversos tipos de sabe-
res, a cadeia de produção, 
promovendo a inovação de 
produtos, incentivando o 
empreendedorismo social, 
qualificando para o mercado 
de trabalho e contribuindo 
para o combate à fome, por 
meio de cursos de longa e 
curta duração, que aconte-
cem dentro da Escola e em 
comunidades pelo Ceará. O 
nome da Escola é uma refe-
rência ao empresário Ivens 
Dias Branco (em memória), 
do grupo M. Dias Branco, 

que financiou a sede doada 
para o Governo do Ceará, 
em uma parceria público-
-privada.

Selene Penaforte é su-
perintendente da escola de 
gastronomia social e ressalta 
a importância do compro-
misso com a sociedade atra-
vés da cultura gastronômica. 
“A Escola integra as ações e 
políticas culturais da rede de 
equipamentos públicos da 
Secult ao fomentar voca-
ções do Estado por meio de 
trabalhos de impacto social e 
cultural. Por meio dos cursos 
básicos online, chegamos 
a mais de 80 municípios 
do interior do Ceará. Da 
mesma forma, conseguimos 
impactar comunidades por 
meio do Laboratório de 
Criação, onde pesquisadores 
propõem projetos de de-
senvolvimento de processos 
e produtos gastronômicos 
e tecnologias sociais que 
valorizam e potencializam a 
cultura alimentar, revelando 
características da identidade 
cearense”. Afirma

Juliana Siqueira, 25, foi 
aluna na escola de gastro-
nomia social Ivens Dias 
Branco, e conta como o 
conhecimento na culiná-
ria transformou sua vida e 
abriu as portas no mercado 
de trabalho. “O primeiro 
curso que fiz foi Técnicas 
em serviços de Garçom, 
em seguida Boas Práticas 
na manipulação de alimen-
tos. Os cursos mudaram 
minha vida pois me deram 
o conhecimento que eu pre-
cisava e abriram portas do 
mercado de trabalho que eu 
não conheceria se não tives-
se passado pela Escola. Meu 
atual emprego é um exem-
plo disso, soube da vaga por 
conta de uma pessoa que 
conheci na Escola e pelos 
conhecimentos que adquiri 
na mesma pude exercer mi-
nha função de maneira mais 
profissional e ética”.

regional e o impacto na economia local
A gastronomia regional está presente no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora

Gastronomia

Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará.
Salmos 37:5

Lagosta grelhada

Moqueca mista

Caranguejo ao leite de coco

Peixada tradicional

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A nova feirinha de artesanato contará com 707 boxes padronizados
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Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você.
Salmos 32:8

Quando o dia nasce renascem as esperanças se refazem os sonhos se alargam os sorrisos. 
Assim, as manhãs são mais verdadeiras quando vividas sob o céu azul, o mar profundo, 
o sol  iluminando  vidas. Ontem e hoje, somos o sal da terra no vento  feliz de  Fortaleza. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará faz parte  da promoção desses momentos. 

Cantemos os 296 anos de Fortaleza.

Fortaleza
296 anos

Por Yasmim Rodrigues

A Avenida Beira-Mar é um 
dos pontos turísticos mais 
visitados da capital cearense, 
tanto por turistas, quanto pelos 
próprios moradores. O local, 
famoso pelas feirinhas, restau-
rantes, venda de artesanatos e 
por ser extremamente movi-
mentado em todos os momen-
tos do dia, está passando por 
uma longa requalificação, que 
ainda não foi concluída, mas já 
tem alterações significativas.

O plano, apresentado pelo 
ex-prefeito Roberto Cláudio, em 
2018, previa diversas melho-
rias urbanas para a avenida. As 
obras foram iniciadas em agosto 
daquele mesmo ano. Entre as 
principais mudanças estavam a 
construção de um novo calça-
dão, a ampliação da faixa de 
areia entre a Praia de Iracema 
e o bairro Meireles e a urbani-
zação do trecho entre a Av. Rui 
Barbosa e a Rua Tereza Hinko.

O projeto determinava que 
seriam envolvidos 211.515,57 
m² de área construída nas 
obras, com um orçamento de 
cerca R$ 120 milhões, contan-
do com recursos do Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina (CAF). De acordo com a 
Prefeitura Municipal,  a requali-
ficação e a padronização da orla 
foram idealizadas para atrair 
mais visitantes e alavancar o 
desenvolvimento econômico 
da cidade. “A Beira-Mar de 
Fortaleza é a área de convi-
vência mais movimentada da 
nossa cidade, há muito tempo 
que a região precisava de uma 

reforma, de uma requalificação, 
até porque é um lugar onde 
se gera muito emprego, renda 
e milhares de famílias subsis-
tem de atividades econômicas 
ligadas à nossa Beira-Mar”, 
afirma Samuel Dias, Secretário 
Municipal da Infraestrutura.

O novo calçadão da avenida 
Beira-Mar tem 66.704,38 m² 
de área e contará com mudan-
ças na iluminação, academias, 
banheiros, parque para crian-
ças, quadras de vôlei de praia, 
pista de skate, anfiteatro, pista 
de hockey, ciclovia e pista de 
cooper, além de um posto da 
Casa do Turista e um prédio 
para administração. 

Ademais, as obras visam 
promover a acessibilidade com 
calçadas que contém rampas, 
piso tátil e travessias elevadas 
para pedestres. A Feirinha de 
Artesanato também passa por 
reestruturação, o local contará 
com 707 boxes padronizados. 
“A nova feirinha da Beira-Mar 
vai abrigar a antiga feirinha que 
era feita de forma improvisada”, 
pontua Samuel Dias. 

Para substituir as antigas 
barracas e atrair mais pessoas, 
havia previsão de construção 
de cerca de 60 quiosques, 
dos quais 56 já tinham sido 
entregues no final de novem-
bro de 2021. “A prefeitura vem 
recebendo muitos elogios da 
população e também cobranças. 
A prefeitura está atenta a essas 
cobranças e vai incorporar ao 
longo da Beira-Mar essas obser-
vações que a população vem 
fazendo”, afirma o Secretário 
Municipal da Infraestrutura.

O plano definia ainda, que 
esculturas da avenida passariam 
por melhorias e restaurações 
como o Monumento ao Sanea-
mento, o Monumento ao Janga-
deiro e a Estátua de Iracema. Em 
outubro de 2021, a Secretaria de 
Infraestrutura (SEINF) informou 
que cerca de 97% da reforma já 
havia sido concluída.

Um dos principais pontos 
percebidos nas obras foi a 
ampliação do aterro da Praia 
de Iracema em dois trechos, 
onde houve crescimento de 80 
metros na faixa de areia. Entre 
os espigões da Rua João Cor-
deiro e da Avenida Rui Barbosa, 
totaliza-se uma área de 71 mil 
m², já no trecho entre a Av. Rui 
Barbosa e a Av. Desembargador 
Moreira, surgiu um novo aterro 
que conta com cerca de 81 mil 
m² de área. Juntas, as faixas 
somam dois quilômetros.

Para viabilizar a reforma, a 

Regional 2 realizou um trabalho 
de ordenamento do espaço, no 
qual houve o mapeamento de 
atividades por categoria. Atual-
mente, a Beira-Mar conta com 
diversas iniciativas nas áreas de 
esporte, gastronomia e cultura. 
Como incentivo ao empreende-
dorismo, após o mapeamento e 
cadastramento, 1.354 permis-
sionários foram capacitados em 
uma parceria com a Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento 
Econômico (SDE). 

Em janeiro de 2022, a Prefei-
tura divulgou que as obras do 
skatepark da nova Beira-Mar, 
localizado em frente ao Clube 
Náutico Atlético Cearense, 
estavam 40% concluídas. A 
área terá mais de 2 mil metros 
quadrados e contou com um in-
vestimento de R$ 1,08 milhão.

Samuel Dias ressalta que será 
realizado um grande investimen-
to no paisagismo da avenida, 

uma vez que foram criadas novas 
áreas que precisam da proteção 
vegetal para se tornarem mais 
agradáveis e mais fáceis de serem 
utilizadas pela população. “Até o 
final do mês de abril, os últimos 
equipamentos como a feiri-
nha e o novo skatepark vão ser 
concluídos e, ao longo do mês de 
maio, a gente espera poder fazer 
a entrega definitiva de toda essa 
obra que está acontecendo na 
Beira-Mar”, declara.

Clarissa Gondim, moradora 
da região há 20 anos, conta que 
o período de obras foi difícil. 
“Eles fecharam tudo, ficava um 
pouco confuso. Só tinha uma 
mão para todos andarem, tinha 
muito trânsito de patinete, bi-
cicletas, gente correndo e gente 
com cachorros. Mas, agora não, 
está muito organizado”, conta.

De acordo com ela, mesmo 
que a obra não esteja 100% 
concluída, já é possível notar as 

melhorias no local. “Fizeram 
várias reformas, pelo menos 
nessa parte que liga a Desem-
bargador Moreira até a Beira-
-Mar, eu achei que ficou muito 
bom, ficou mais fácil o trânsito 
com duas vias, as bicicletas de 
um lado e as pessoas do outro. 
Colocaram restaurantes tam-
bém e está muito bonito. Quero 
ver como vai ficar quando tudo 
estiver terminado”, afirma.

Para Félix Forneron, dono 
de um quiosque de pizza na 
Avenida Beira-Mar junto com 
a esposa, Andrea D’aversa, 
as obras foram necessárias e 
trouxeram benefícios para o 
turismo. “Agora temos banhei-
ros, chuveiros e as barracas 
estão bem distribuídas. Aliás, 
também tem muita segurança, 
câmeras em todos os cantos, 
limpeza, tudo bem caprichado 
para o turista ficar feliz”, opina.

O comerciante conta que 
sua opinião é compartilhada 
por diversos colegas que traba-
lham na região. “A gente gosta 
muito. Do que era antigamente 
para o que virou hoje, essa Bei-
ra-Mar é uma coisa fantástica e 
linda”, afirma. Forneron, que é 
argentino e mora em Fortaleza 
há 10 anos, conta que apesar 
dos atrasos na entrega da obra, 
ele se sente grato pelas altera-
ções realizadas. “O movimen-
to ainda não é o que a gente 
espera, mas melhorou muito. 
Ainda não está tudo pronto, 
falta arrumar algumas coisas. 
Estou vendo o progresso, falta 
pouco, mas falta. O turista 
que chega na Beira-Mar fica 
surpreso”, pontua.

Reforma da Beira-Mar traz melhorias
para o cartão postal de Fortaleza

Obra iniciada na gestão passada alterou diversos aspectos de um dos principais pontos turísticos da capital
FOTO IZAÍAS VIEIRA / PREFEITURA DE FORTALEZA
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Mudanças e realizações na capital
No aniversário de Fortaleza, O Estado destacou declarações do prefeito José Sarto que

marcaram pontos cruciais de sua gestão desde que assumiu o Paço Municipal

Gestão Sarto
FOTO MARCOS MOURA / PREFEITURA DE FORTALEZA

VACINAÇÃO CONTRA O NOVO 
CORONAVÍRUS EM FORTALEZA (18/01/2021)

No dia que marcou a aplicação da primeira vacina contra a co-
vid-19 na capital cearense, o cenário escolhido pela administração 
pública foi o Instituto Dr. José Frota (IJF) e o Hospital Leonardo 
da Vinci, ambos com atuação específica no combate à pande-
mia no Ceará ao longo do ano anterior. Na ocasião, a técnica de 
enfermagem do Leonardo da Vinci, Maria Silvana Souza Reis, de 
51 anos, foi a primeira cearense imunizada no estado. O prefeito 
destacou o ponto de partida da aplicação das doses e destacou o 
empenho das equipes de profissionais da saúde.

“É uma alegria muito grande e o que importa não é a quanti-
dade, mas sim o início do processo, o início do fim da pandemia. 
E será realizado em um brevíssimo prazo a depender de todos os 
esforços do governador Camilo e do governo federal. Eu quero 
especificamente agradecer ao IJF [Instituto Dr. José Frota], esse 
hospital aqui, pra quem nao sabe, sou médico há algum tempo, e 
ele foi criado para um propósito e foi completamente ressignificado 
na pandemia que iniciou-se ano passado e que ainda estamos nela, 
lamentavelmente. Parabenizar pela competência que esse hospital 
teve, foi fundamental, o IJF 1 e o IJF 2, para que a gente tivesse os 
resultado que hoje temos no combate à pandemia do covid”.

FOTO RODRIGO CARVALHO / PREFEITURA DE FORTALEZA
AUXÍLIOS EMERGEN-
CIAIS À POPULAÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA 
(15/03/2021)

A destinação de benefícios 
para a população de baixa ren-
da da capital cearense devido 
à pandemia da covid-19 foi 
anunciada por Sarto em março 
de 2021, destacando um inves-
timento de R$ 31 milhões para 
um total de 392 mil pessoas 
atendidas. Na data, as matérias 
que criaram diferentes progra-
mas de repasses foram enviadas 
ao Poder Legislativo.

“Tenho certeza que vereado-
res e vereadoras irão avaliar os 
projetos rapidamente para que, 
ainda esta semana, com autori-
zação legislativa, possamos libe-
rar esses auxílios emergenciais. 
Se o trâmite for rápido, teremos 
condição de, já na semana que 
vem, fazer a transferência de 
renda para essas pessoas”.

REFORMA DA PREVIDÊN-
CIA MUNICIPAL NO 
LEGISLATIVO (14/04/2021)

As mudanças propostas 
pela Prefeitura para o modelo 
previdenciário dos servidores de 
Fortaleza tramitaram na Câmara 
Municipal já no primeiro ano 
de gestão, tendo sido aprovadas 
pelos vereadores no mês de abril. 
Durante as semanas que antece-
deram a votação no plenário, em 
um processo que se estendeu por 
mais de dois meses, o prefeito 
recebeu lideranças de sindicatos 
para negociar pontos do texto. 
No projeto enviado à casa, Sarto 
destacou que era preciso corrigir 
o rombo na Previdência munici-
pal e também outras perdas para 
as finanças do município para 
além desse campo.

“Sem a imediata adequação 
da legislação interna aos prin-
cípios e normas traçadas pela 
nova reforma da Previdência, 
os entes federados, entre eles o 
município de Fortaleza, poderão 
ser extremamente prejudicados, 
com a vedação de emissão do 
Certificado de Regularida-
de Previdenciária (CRP), de 
responsabilidade da Secretaria 
Especial de Previdência e Traba-
lho, na medida que ficarão im-
possibilitados de receber recursos 
fundamentais às suas popula-
ções, advindos de transferências 
voluntárias e financiamentos 
internos e externos”.

PROJETO CRIOU PROGRAMA JUVENTUDE DIGITAL 
(13/09/2021)

O prefeito José Sarto enviou à Câmara Municipal de Fortaleza, 
em 13 de setembro de 2021, o projeto de lei que cria o Programa 
Juventude Digital, com o objetivo de transformar Fortaleza em líder 
na economia digital do País. Ao anunciar a iniciativa, a Prefeitu-
ra destacou a meta de abrir 4.000 vagas para capacitação gratuita 
somente este ano e 12.500 por ano a partir de 2022.

“Fortaleza tem uma população enorme de jovens de 15 a 29 anos, 
e é importantíssimo implementar ações para esse público. O Juventu-
de Digital é uma conexão com o futuro e vai se tornar política pública 
permanente para promover a inclusão de jovens, com geração de 
emprego e renda. Fortaleza tem um cinturão digital fantástico, e 
nosso objetivo é ser a Capital que vai implantar uma das maiores 
economias digitais do País. Juntos, vamos executar essa política”.

FOTO MARCOS MOURA / PREFEITURA DE FORTALEZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO (17/09/2021)
Em setembro do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza realizou 

sua primeira reunião presencial de secretariado, devido à situação 
da pandemia nos meses que a antecederam. Na ocasião, o prefeito 
tomou a oportunidade para prestar contas à população sobre ações 
tocadas pela gestão ao longo desses meses.

“Em nove meses de gestão, já cumprimos 24% das metas esta-
belecidas no Plano de Governo. Estamos vacinando a população 
com celeridade, já retomamos as atividades presenciais nas uni-
dades de ensino do Município e estamos executando políticas de 
capacitação e estímulo à economia. Tudo isso tem sido realizado 
em paralelo com ações de infraestrutura, mobilidade, habitação, 
turismo, esporte, juventude, segurança e tantas outras áreas”.

FOTO MARCOS MOURA / PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA NOSSAS GUERREIRAS (21/10/2021)
Foi lançado em outubro do ano passado o programa de crédito 

orientado Nossas Guerreiras, que foi enviado e depois aprovado 
pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ao anunciar a 
iniciativa, a gestão destacou que o programa faz parte do plano de 
retomada econômica da Capital e fornece crédito orientado até 
R$ 3 mil para aproximadamente 17 mil mulheres de baixa renda. 
O programa, durante o ano de 2021, se somou a outros projetos 
desenvolvidos para o estímulo do empreendedorismo, como Mu-
lher Empreendedora, Meu Bairro Empreendedor e Meu Carrinho 
Empreendedor. A novidade foi destacada pelo prefeito.

“Tive a alegria de lançar hoje, ao lado do governador Camilo 
Santana, o programa Nossas Guerreiras, um compromisso que 
assumi ainda na campanha eleitoral, pensando em estimular o 
empreendedorismo feminino e fomentar a retomada econômica. 
A ideia é estimular o empreendedorismo feminimo, fazendo de 
mulheres chefes de família as protagonistas da retomada econô-
mica ao direcionar esses recursos. Nada mais justo do que trazer 
a elas um meio de capacitação e liderança de suas casas, tendo 
na proposta a responsabilidade de saber de onde vem o recurso, 
como fazer e o tempo de execução”.

FOTO RODRIGO CARVALHO / PREFEITURA DE FORTALEZA

REAJUSTE DE 33,24% 
AOS PROFESSORES 
DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL (27/01/2022)

A Prefeitura de Fortaleza 
anunciou em janeiro deste ano 
a concessão de um reajuste de 
33,24% para os profissionais 
do magistério na rede pública, 
conforme previsto pelo piso de-
finido pelo governo federal para 
o ano de 2022. A gestão havia se 
adiantado, no mês de dezembro 
de 2021, concedendo aumento 
salarial de 11%, complemen-
tando com um incremento de 
22,24% no presente ano.

“Esses 22,24% significam 
R$ 278 milhões a mais na 
folha anual que estamos, legi-
timamente e merecidamente, 
investindo na educação de 
Fortaleza. Acrescentando o 
valor anterior de 11%, vamos 
ter um impacto de R$ 421 mi-
lhões. Temos uma saúde fiscal 
que permite esse aumento 
responsável e vamos pagar aos 
professores os 33,24%. Somos 
a primeira capital do País a 
acrescentar os 22,24%, isso 
significa mais de R$ 421 mi-
lhões investidos em educação, 
e esse compromisso é que faz 
Fortaleza ser hoje a terceira 
melhor do país, e a primeira 
em educação mais inclusiva 
do Nordeste”.

OBRAS DE DRENAGEM E 
SANEAMENTO NO CANIN-
DEZINHO (11/04/2022)

Em realização mais recente, a 
Prefeitura entregou estruturas de 
drenagem, saneamento básico e 
pavimentação no bairro Canin-
dezinho, abarcando 65 ruas. A 
iniciativa também aprimorou a 
pavimentação nas calçadas, na 
intenção de melhorar a acessibi-
lidade e o deslocamento para os 
moradores da região.

“Conheço essa área do 
Canindezinho desde a sua pri-
meira ocupação. A lama cobria 
tudo e era praticamente ina-
bitável. Hoje, estamos entre-
gando essa obra numa manhã 
chuvosa, e não percebemos um 
acúmulo sequer de água nas 
ruas. Isso mostra a qualidade 
de nosso trabalho. Conver-
sando com as pessoas, elas 
também se mostraram bastante 
contentes com o resultado”.

E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós, também.
Lucas 6:31

Por Anderson Cid


