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As construções antigas são ícones que 
devem ser preservados como identidade de 

uma sociedade. Fortaleza mantém tombados 
alguns prédios para não deixar que a evolução 

imobiliária apague seu passado.
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Praia de 
Iracema é 
ponto de 
encontro 
para práticas 
esportivas
A busca por um estilo de vida e práticas saudáveis 
estimula grupos de praticantes de atividades físicas 
a transformarem o aterro da Praia de Iracema em 
um espaço que integra lazer,  esporte e saúde

Larissa Pacheco

É fim de tarde no aterro da Praia de 
Iracema, o sol se põe em um dos “car-
tões postais” de Fortaleza e o movi-
mento de pessoas se intensifica. Por 
toda a  extensão de 1.100 metros, seja 
no calçadão seja nas areias da praia, é 
possível observar pessoas praticando 
atividades físicas. Construído no ano 
2000 com o intuito de conter o avanço 
do mar, o aterro, que vai da rua Ilde-
fonso Albano à avenida Rui Barbosa, 
se tornou um dos principais pontos de 
encontro para práticas de esporte. 

Em um cantinho do aterro, entre 
alguns coqueiros, um grupo de pes-
soas chama a atenção. Em fitas amar-
radas nas árvores, os praticantes do 
slackline treinam a concentração e o 
equilíbrio. O grupo “Por Um Fio - Sla-
ckline Fortaleza” existe desde 2012 e 
tem como objetivo difundir o espor-
te na capital cearense. “O grupo  sur-
giu  para que as pessoas interessadas 
no esporte pudessem marcar treinos 
e assim trocar experiências. Também 

Praticantes de treino 
funcional valorizam 
a interação entre os 

participantes
Foto: Divulgação

Renara Braga pratica 
slackline no aterro
Foto: Felipe Bozzetti

Anúncio veiculado no jornal “O 
Povo”  no dia 17/11/2014
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O grupo de praticantes de 
pilates toma as areias do 

aterro da Praia de Iracema
Foto: Divulgação

tinhamos como  objetivo  divulgar  o  
esporte. Assim as pessoas que não  ti-
nham equipamento podiam ir treinar 
com a gente”, explica Renara Braga, 
uma das idealizadoras do grupo. So-
bre a escolha do local, Renara revela: 
“é um espaço que é usado para espor-
te, onde as pessoas se sentem con-
fortáveis e onde achamos condições 
propícias pra prática do esporte, como 
areia para amortecer as quedas e ár-
vores para a ancoragem do material”.

Outro grupo que tem as areias do 
aterro como local de encontro é o 
“Beach Pilates”. O grupo surgiu em 
2013, depois que o fisioterapeuta 
Bruno Marques e mais duas amigas 
viram a foto de uma professora de 
pilates fazendo pose em uma praia. 
“Achamos a imagem encantadora e 
pensamos em  marcar um encontro 
na praia para praticar pilates. Fomos à 
praia, praticamos pilates e adoramos. 
A partir daí tivemos a ideia de marcar 
essas práticas todo sábado e começar 
a divulgar para chamar familiares e 
amigos. A repercussão foi tão boa que 
criamos o Beach Pilates.” Em relação a 
deixar a sala de aula e levar o pilates à 
praia, Bruno enfatiza que o ambiente 
é encantador e pode despertar mente, 
corpo e espírito.

Busca por saúde e interação

Na busca por um estilo de vida sau-
dável, o espaço na orla de Fortaleza 
é procurado por quem deseja uma 
opção para se exercitar fora das aca-
demias. 

Tayronne Gomes, 23,  é professor 
em uma assessoria esportiva e coorde-
na treino funcional e corrida no ater-
ro desde 2013. “Escolhemos o aterro 
por ser um espaço diferente, aberto, 
perto da natureza”, afirma Tayronne. 
Sobre o diferencial da prática espor-
tiva no aterro, ele destaca: “não usa-
mos apenas a areia, também usamos a 
pista e o calçadão. Tira a monotonia 
da academia, você não precisa dividir 
máquina, ficar esperando alguém ter-
minar um exercício para você utilizar 
o aparelho, fora que cada aula é uma 
novidade”. 

Se a paisagem e o local podem ser 
considerados incentivos, a prática da 
atividade em grupo é um atrativo a 
mais.  Nos intervalos, antes e depois 
das aulas, a interação se torna uma 
motivação. “Consideramos como uma 
grande família, um incentivando o ou-
tro, ajudando, e assim nos damos su-
per bem, tanto nos treinos como fora 
deles”, completa Tayronne.

Encontros em grupos

Ao lembrar da união entre a socializa-
ção e o espaço físico, Eudes Lima, que 
é preparador físico e também pratica 
treino funcional no aterro, aprova as 
atividades em grupo no local. “É uma 
forma de integrar, levar as pessoas a 
motivarem umas as outras e o am-
biente fica mais animado. As pesso-
as hoje vivem enclausuradas em seus 
smartphones, quase sempre presas nessa 
realidade virtual, e as relações ao vivo 
ficam em segundo plano”, afirma Eudes. 

Primeiramente, há a necessi-
dade de se compreender 
minimamente o perfil psi-
cológico do praticante, pois 
há pessoas que se sentem 
mais à vontade em ativi-
dades individuais e outras, 
em grupos. Para a psicologia do 
esporte, aquelas que relatam maior 
bem-estar em atividades de grupo, 
normalmente possuem forte mo-
tivação extrínseca, o que significa que 
elas se sentem mais motivadas a par-
tir de estímulos externos, como uma 

paisagem agradável, colegas 
que deem suporte, profis-

sionais atentos etc. Nesse 
sentido, estes estímulos 
favorecerão principalmente 
na adesão e na aderência, 

ou seja, para que o praticante 
não desista da atividade física, 

como também auxiliarão no sentido 
de promover prazer e bem-estar a 
partir da prática desportiva escolhi-
da. Além disso, pode ter como con-
sequência a formação de parcerias e 
amizades no âmbito esportivo.

Opinião de especialistas

Importância das práticas em grupo

Thabata Telles
Psicóloga 

Mais informações

Projeto Beach Pilates

Local: Aterro da Praia de Iracema 

(Próximo ao sinal da rua Carlos 

Vasconcelos)

Quando: Aos sábados, 7h ou 

16h30min. Os encontros são 

marcados na página do grupo no 

Facebook, www.facebook.com/

groups/beachpilates

Preço: Gratuito

Trajes: Roupa de ginástica e 

toalha

Telefone: (85) 986583594

Por Um Fio – Slackline Fortaleza

Local: Aterro da Praia de Iracema

Quando: Encontros marcados 

pelo grupo no Facebook, 

www.facebook.com/

groups/297220996971214/

Preço: Gratuito

Sinergia Total Assessoria 

Esportiva

Local: Aterro da Praia de Iracema 

(próximo ao Boteco Praia)

Quando: Segundas e Quartas às 

20h. Terças, Quintas e Sábados 

às 5h30min.

Telefone: (85) 981434287

Como profissional, Eudes avalia como 
positivo esse encontro de grupos: “se a 
turma tem objetivos parecidos, fica fácil 
trabalhar com todos ao mesmo tempo”.

Dentre as modalidades esportivas 
que podem ser praticadas no ater-
ro, o preparador físico indica as que 
trabalhem a coletividade. “Desportos 
coletivos como vôlei e futebol também 
passam valores como respeito, compa-
nheirismo e  honestidade”. 
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Paulo Ayrton e Renato Borges

Debaixo de um sol escaldante das 14h, 
em pleno domingo, os atletas derramam 
cada gota de suor pensando em dias me-
lhores para um esporte tão competitivo, 
mas sem grandes incentivos por parte 
de instituições privadas e órgãos pú-
blicos. O “Ceará Caçadores”, fusão dos 
times Dragões do Mar e Ceará Canga-
ceiros, já se deparou com muitos pro-
blemas para, ao menos, ter um campo 
onde pudesse treinar. 

Aos 25 anos, Bruno Rocha, treinador 
da equipe, elenca as difi culdades viven-
ciadas no esporte e destaca a questão dos 

locais de treinamento. “Se você pegar os 
times de futebol americano, poucos têm 
um lugar fi xo por muitos anos. Esse ano 
a gente conseguiu um apoio muito bom 
do pessoal do 23 BC e estamos treinan-
do o ano inteiro aqui. Não tivemos pro-
blema nesse ano em procurar campo. 
Então a gente conseguiu se fi xar aqui e 
estamos trabalhando para essa parceria 
continuar ano que vem. Mas, de uma 
forma geral, é difícil. Acaba tendo que 
se virar nos trinta quando recebe a notí-
cia na sexta-feira que sábado não vai ter 
campo”, afi rma Bruno.

A disputa com o futebol é outra ad-
versidade enfrentada pelos “apaixona-

dos pela bola oval” quando o assunto 
é local para treino. “Fim de semana à 
tarde é dia de pelada, racha, baba, seja 
como for. Então todos os campos estão 
ocupados. O que desgasta o campo é o 
uso constante dele, ter jogo de futebol 
todo dia na semana, chega no sábado e 
tem futebol americano, é óbvio que no 
domingo o campo tá acabado. Não é 
por causa do futebol americano. Então, 
a gente tem que competir com o futebol 
para conseguir campo. Historicamente 
é difícil”, pondera o treinador.

A busca pelo profi ssionalismo

No Brasil, como o esporte atravessa a 

Futebol 
americano 

à moda 
cearense

“Ceará Caçadores” alia 
difi culdades e amor ao esporte 

para superar desafi os

“Acaba tendo 
que se virar nos 

trinta quando 
recebe a notícia 

na sexta-feira 
que sábado não 
vai ter campo.”

Anúncio veiculado no jornal “O Povo”  
no dia 17/11/2014
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  Kickoff: O chute inicial.

  Touchdown: O grande momento do futebol americano, quando um jogador passa a linha 
fi nal do campo adversário; vale 6 pontos e dá direito a uma tentativa de extra point.

  Extra Point: Após o touchdown o time tem direito a uma tentativa de chute entre as duas 
traves e garantir mais um ponto; há também a possibilidade de tentar-se uma conversão 
de 2 pontos, mas, para isso, no lugar de um chute entre as traves terá de ser feito um novo 
touchdown nessa única tentativa.

  Field Goal: Quando se acerta um chute entre as duas traves adversárias; vale 3 pontos.

  Safety: Quando algum jogador do time é derrubado pelo time adversário dentro da sua 
própria endzone; vale 2 pontos.

  Endzone: A zona fi nal após a última linha do campo, zona essa em que os jogadores 
devem entrar para marcar o touchdown.

  Tackle: Ato de derrubar outro jogador.

  Interception: Mais chamada de interceptação aqui no Brasil, é outro grande momento da 
defesa, e ocorre quando algum jogador da defesa consegue pegar o passe do Quarter-
back, roubando a posse de bola para seu time.

  Gap: Espaço entre os jogadores da linha.

  Punt: Um chute que é dado para devolver a bola ao adversário, usado quando não se 
consegue avançar as 10 jardas ofensivas.

Saiba mais

Intercâmbio

Com experiência na Liga 

Universitária Americana e na 

preparação física de inúmeros 

atletas da NFL, a Liga Nacional 

de Futebol Americano, o norte-

americano Robert Norris (27) 

chegou ao Ceará Caçadores 

para trocar experiências 

técnicas e táticas. “O pessoal 

realmente tem paixão pelo 

esporte, então isso faz o meu 

trabalho mais fácil. Todo mundo 

quer aprender”, celebra Norris.

Treino do Ceará 
Caçadores. Foto: 

Paulo Ayrton

Equipe Ceará 
Caçadores  recebe 

instruções do técnico 
Bruno Rocha.

Foto: Paulo Ayrton

fase de cair defi nitivamente no gosto 
do brasileiro, processo este que vem 
sendo acelerado pelos canais de TV a 
cabo, os adeptos do futebol americano 
ainda encontram obstáculos para ad-
quirirem produtos relacionados à sua 
prática. 

Até pouco tempo, as importações 
por meio de parentes e amigos eram os 
principais meios de acesso aos equipa-
mentos, como o shoulder (protetor de 
ombro), helmet (capacete), chuteiras 

e até mesmo as camisas dos times da 
principal liga norte-americana. 

De acordo com Daniel Monteiro 
(33), jogador do Ceará Caçadores, a 
situação melhorou nos últimos anos. 
“Aqui no Brasil tem até empresas que 
estão começando a investir, a fazer 
esse material. Há três anos só tinha 
material esportivo quem viajava para 
os Estados Unidos e conseguia trazer. 
Aí depois, com o tempo, as pesso-
as já mandavam material em grande 

quantidade para o Brasil, não eram só 
aquelas coisas pingadas, já vinham 15 
shoulders, 15 helmets”.

Sem dedicação exclusiva

Para além das questões relativas ao 
uniforme, o embate dentro do campo 
divide atenção com os compromissos 
fora dele, nas atividades profissionais 
e pessoais dos membros da equipe. Os 
jogadores do Ceará Caçadores tentam 
conciliar família, trabalho, faculdade 

e a dedicação ao futebol americano. 
Pelo esporte, sacrifícios são feitos. 
“Como a gente não vive do esporte, 
então muitas pessoas estudam, traba-
lham, e isso dificulta muito os nossos 
treinamentos. Durante a semana, só 
para ter um exemplo, a gente tem três 
treinos – terça, quarta e quinta –, to-
dos esses treinos da semana iniciando 
às dez da noite e indo até a meia-noite. 
Então é uma jornada muito puxada, 
né? Mas é o horário que a gente tem 
livre para poder dar um treino extra, 
além destes de domingo, que vão das 
duas da tarde até seis da noite, debaixo 
desse sol forte de Fortaleza”, comple-
tou Daniel.

FONTE:  http://www.futebol-americano.com/termos-regras-e-jogadas-vamos-aprender-um-pouco-sobre-futebol-americano.html
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Praticidade e inovações desse modelo de 
negócio atraem empreendedores e clientes. Os 
carrinhos gourmet oferecem lanches que vão 
além do tradicional cachorro-quente.

Food trucks 
conquistam 
cearenses

Food Park reúne trailers 
em feira semanal na 

Aldeota
Foto: Letícia Carvalho

Anúncio veiculado no jornal “Diário 
do Nordeste”  no dia 17/05/2015

Deborah Tavares e Letícia Carvalho

Os famosos food trucks são uma aposta 
para pessoas com vontade de começar 
um negócio. Diferente do carrinho de 
cachorro-quente que se via nas esqui-
nas, a proposta trouxe o conceito  de 
restaurante móvel que oferece uma co-
mida gourmet. Os proprietários ade-
riram à opção de deixarem de ser um 
simples comércio e viraram atração gas-
tronômica de alto padrão.

Inspiração americana, a moda dos 
carrinhos gourmet chegou primeira-
mente ao  Sudeste do Brasil, chamando 
a atenção de microempreendedores de 
várias partes do País. Investir menos 
lucrando mais é a grande vantagem do 
empreendimento. 

Por ser um modelo de negócio re-
cente, os trailers não têm regulamenta-
ção para circular legalmente nas ruas. O 
food park, uma espécie de feira de food 
trucks que acontece em locais privados, 
é a alternativa para os vendedores que 
procuram não só comercializar seus 
produtos, mas tornar a sua marca co-

nhecida. O arquiteto Rui Palácio ven-
de pudins nos fins de semana nos food 
parks e percebeu a importância da cria-
ção de leis que pudessem regulamentar 
a circulação dos trailers. Junto a outros 
empresários, criou a Associação Cea-
rense de Food Trucks (ACEFT).

O perfil do empreendedor

Os empreendedores que estão apostando 
no investimento já eram profissionais do 
meio gastronômico ou são pessoas que, 
simplesmente, têm uma certa “paixão 
pela arte culinária”.  “Já trabalhamos com 
restaurante faz tempo, uns 10 anos. A 
gente é de São Paulo e do Sul. Também já 
temos bastante experiência com pizza e, 
quando a onda [dos food trucks] veio pra 
cá, embalamos com eles”, ressalta Diego 
Tomasi, um dos sócios do Black Pizza. O 
grupo pretende aproveitar o “boom” dos 
carrinhos de comida para fazer sua mar-
ca e se estabilizar para, só então, investir 
em um restaurante.

Aniele Lopes é proprietária da Briga-
delli e, ao contrário de Diego, preferiu 
“abrir mão” do seu estabelecimento fixo 
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Mais informações

A Associação Cearense de Food 

Trucks (ACEFTA) foi criada em 

fevereiro de 2015 para lutar 

pela regulamentação e trabalhar 

em prol da atividade. Já existe 

um projeto de lei aprovado na 

Câmara, mas não foi sancionado 

pelo Prefeito. A falta de 

regulamentação impede que os 

donos de food trucks fiquem nas 

ruas, tendo que ocupar áreas 

privadas para funcionar sem 

problemas.

Glossário
Food trucks: trailers ambulantes 

que vendem comida nas ruas.

Food bikes: bicicletas 

estilizadas para a venda de 

comida.

Food parks: locais privados 

de encontro para exposição de 

food trucks e food bikes; uma 

espécie de feira.

Empreendedora da 
Brigadelli vende doces em 

bicicleta personalizada
Foto: Letícia Carvalho

Black Pizza em
um food parks

foto: Letícia Carvalho

“Tínhamos 
uma loja fixa, 
mas eu sentia 

necessidade de 
chegar  mais 

até o cliente. Eu 
vi um projeto 
desse em São 
Paulo e achei 

legal. Comprei 
a bike, projetei 

e fui indo 
pra rua.”

e buscar clientes nas ruas de Fortaleza. 
“Tínhamos uma loja fixa, mas eu sentia 
necessidade de chegar  mais até o clien-
te. Eu vi um projeto desse em São Paulo 
e achei legal. Comprei a bike, projetei e 
fui indo pra rua. Eu não vi mais a neces-
sidade de ter uma loja, ela já não me ser-
via de nada, eu tava indo até os clientes, 
meus cliente já estavam na rua. O lucro 
é bem maior”, contou  Aniele, que inves-
tiu nas chamadas food bikes.

Aventureiros também não faltam no 
negócio. O amante de culinária Rage Kas-
sauf já tem dois food trucks voltados para 
culinárias bem diferentes, um de comida 
alemã e outro de mariscos. Ele entrou 
nesse meio quando percebeu que pode-
ria ser um empreendimento que atrairia 
um bom público por ser novidade. “Eu 
sempre gostei de trabalhar com comida e, 
como tá essa febre no Brasil, a gente resol-
veu investir pra ‘ver qual é’ e acabou fazen-
do o maior sucesso”, explicou.

Uma nova cultura

Os food trucks acabam agregando uma 
nova identidade à cultura do cearense. 

Mais que um espaço de alimentação, 
tornou-se um lazer. O consumidor que 
vai aos food parks procura um lugar 
diferenciado de sociabilidade para se 
divertir com os amigos, a família e até 

com seus cachorros. “Eu acho bacana 
porque eles trazem novidade para a ci-
dade. Vêm muitas opções, não só daqui 
de Fortaleza. Então é bom a gente ta co-
nhecendo mais um pouco da culinária 

de fora. E também o ambiente em si, que 
é um clima mais americano, mais dife-
rente do daqui”, contou Oliver Benício, 
auxiliar contábil, frequentador assíduo 
de food parks. 
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Nacélio da Silva mora em Horizonte e trabalha 
como porteiro em Fortaleza. Demitri Túlio é 
jornalista e mora no bairro Meireles, na Capital. Os 
dois moradores da região metropolitana revelam 
a grande diferença socioeconômica na “Terra da 
Luz” e as dificuldades que encontram no dia a dia.

Lucas Castro e Renatto Feitosa

As capitais brasileiras são cheias de 
contrastes e a região metropolitana de 
Fortaleza não foge à regra. No mesmo 
espaço urbano é possível observar Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) 
equivalente ao da Noruega, enquanto 
poucos quilômetros depois os números 
se assemelham aos países mais instáveis 
do mundo, como a Síria. O transtorno 
que essas disparidades causam pode ser 
sentido por todas as classes sociais. Po-
pulação marginalizada, alta criminalida-
de, preconceito e serviços públicos de má 
qualidade são alguns dos problemas.

O bairro Meireles, na Capital, e o 
município de Horizonte fazem parte da 
região metropolitana de Fortaleza. Os es-
paços são separados por apenas 46 quilô-
metros, mas o perfil socioeconômico dos 
lugares revela desigualdades em vários 
aspectos, ainda que certas dificuldades 
possam se repetir. Os valores que com-
põem o IDH, como longevidade, renda 
per capita e taxas de educação, são bem 
diferentes nos dois locais.

Anúncio veiculado no jornal “O 
Povo”  no dia 29/03/2016

Nacélio da Silva, 36, trabalha como 
porteiro em Fortaleza, mas mora em um 
distrito de Horizonte há quatro anos. 
Para chegar ao trabalho, ele acorda às 4h 
da manhã e utiliza o sistema de ônibus. 
“Tenho que aguardar o transporte públi-
co que demora a chegar e muitas vezes na 
BR-116 acontecem acidentes que tornam 
o trânsito mais lento, sem falar na ques-
tão dos assaltos. Os bandidos entram nos 
ônibus para assaltar e isso torna o dia a 
dia mais complicado”.

Nacélio não acredita em um futuro 
melhor para a sociedade, principalmente 
para a camada mais pobre da população. 
“Eu não vejo solução nenhuma, porque 
a política contaminou o País”. Ele aponta 
que as desigualdades na região metropo-
litana e no resto do Brasil são causadas 
pelos desvios de dinheiro público, que 
deveria ser direcionado para cuidar dos 
cidadãos. “A política feita no nosso país 
não atende às necessidades dos jovens, 
não dá oportunidades. O fato deles não 
poderem ter uma roupa melhor, um ce-
lular bom e um transporte, e seus pais 
não tendo a condição de proporcionar 

isso, faz com que eles busquem um cami-
nho mais fácil para ter o que não conse-
guem”, conclui.

Demitri Túlio, 48, é jornalista e mora 
na região do Meireles há pelo menos 20 
anos. Ele ressalta que o bairro oferece a 
maior parte dos serviços essenciais, mas 
que a falta de segurança e de transporte 
público ainda é uma realidade. “Um dos 
problemas é não ter oferta segura, em 
quantidade, em qualidade e conforto de 
transporte coletivo. Por isso, uso carro 
particular e pouco a bicicleta, já que o 
número de ciclofaixas e ciclovias ainda 
é uma ilusão”. Ele reclama também das 
ruas ocupadas irregularmente, cheias 
de buracos, além de mal pavimentadas 
e sinalizadas. O jornalista acredita que 
a distribuição descompensada de renda, 
emprego, saúde, educação, consumo e 

serviços cria a diferença entre faixas da 
região metropolitana. “A divisão é clara e 
desumana. Eu costumo chamar pejorati-
vamente a área que moro de “Castelo” e 
a periferia de “Aldeia do Castelo”. Demi-
tri destaca que a insegurança é um dos 
fatores principais para uma qualidade 
de vida ruim. “Já fui assaltado uma vez 
à mão armada e outra vez tive o celular 
furtado”, recorda.

A socióloga Ângela Julita salienta que 
as cidades do Brasil são profundamen-
te desiguais em diferentes níveis. “Isso 
acontece por conta de uma concentração 
de renda e, na região metropolitana de 
Fortaleza, essa desigualdade é explícita 
no desenho da Cidade. Ela é desenhada 
para atender a classe média e uma elite. 
Os melhores hospitais, escolas e opções 
de lazer estão onde tem dinheiro”.

Terra da luz
e da
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Mais informações

Julita acredita que uma das soluções 
para amenizar essas disparidades é a 
distribuição de renda por meio de po-
líticas públicas, como o bolsa-família. 
“Milhares de pessoas saíram da linha 
de pobreza nos últimos anos, mas ain-
da existe um número imenso de mise-
ráveis. As políticas públicas são formas 
de distribuir essa riqueza, mas todas 
elas ainda são muito limitadas devido 
à reação da sociedade brasileira. Há um 
conservadorismo, porque se aceita no 
Brasil que se faça caridade com o pobre, 

mas ele ter cidadania e autonomia, isso 
é impossível”, avalia.

Em meio aos contrastes de infraestru-
tura e renda, a população da região me-
tropolitana de Fortaleza ainda enfrenta 
uma onda de violência. Fatores históri-
cos e políticos geraram bolsões de po-
breza que alimentam a favelização, a falta 
de perspectiva e o uso de drogas. Mesmo 
com o aumento do poder de consumo e 
da qualidade de vida em relação às últi-
mas décadas, medidas de curto, médio e 
longo prazo são necessárias e urgentes.

O município de Horizonte (à esquerda) 
contrasta com o desenvolvimento do 

bairro Meireles (à direita), na Capital.
Foto: Macílio Gomes / Reprodução

(Dados IBGE 2010)
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Os tombamentos possuem grande importância na memória e cultura de uma cidade. Fortaleza é 
composta de inúmeras construções históricas, como monumentos e prédios antigos, que lutam 
para sobreviver ao grande número de empreendimentos que surgem diariamente.

Ingrid Mello e Isabelle Lima

A iniciativa do Poder Público em re-
guardar os bens históricos tem como 
objetivo conservar e proteger o patri-
mônio cultural. 

Os tombamentos podem ocorrer em 
nível federal, estadual ou municipal. 
Os processos realizados nos três níveis 
são protegidos e fiscalizados pelo Insti-
tuto de Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (IPHAN). O critério para 
realizá-lo depende da importância do 

Preservação da cultura nas 
construções da Capital

Clube do Náutico resiste 
às transformações  Foto: 

Divulgação

Anúncio veiculado no jornal “Diário 
do Nordeste”  no dia 26/05/2015

monumento, explicou a bibliotecária 
do IPHAN, Elisabete Rodrigues. 

Leila Nobre, pesquisadora e admi-
nistradora do site “Fortaleza Nobre”, 
acredita na importância do tombamen-
to e explica: “O tombo é uma proteção, 
é a garantia de que o bem tombado 
não poderá, em hipótese nenhuma, ser 
destruído ou demolido. Nem mesmo 
poderá, sem a devida autorização do 
serviço do patrimônio histórico, ser 
pintado ou restaurado, sob pena de 
multa.” 

Para o historiador e professor Thia-
go Cavalcanti, o tombamento pode 
mudar a visão da população sobre o 
patrimônio histório. “A preservação do 
passado através da política de tomba-
mentos, seja de patrimônios materiais 
ou imateriais, é fundamental para um 
povo criar uma identidade, para um 
povo fincar raízes. Tudo que existe no 
presente tem uma relação com o passa-
do, tem uma historicidade, e os tomba-
mentos, muitas vezes, são as pontes por 
onde esses caminhos são feitos.”

O coração do centro da Cidade

Segundo informações divulgadas pelo 
Governo do Estado, Fortaleza conta 
com 49 monumentos tombados, 30 
deles no centro da Cidade e os outros 
espalhados em diferentes localidades 
da Capital. 

A Praça do Ferreira é, para Leila e 
Thiago, um monumento que deveria 
ser tombado na Cidade. “Eu tombaria 
a Praça do Ferreira sem pestanejar”, 
comenta Leila. Mas, de acordo ela, a 
praça não é a mais próxima na lista de 
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tombos. O Colégio Cearense do Sagra-
do Coração, popularmente conhecido 
como Colégio Marista, o Colégio Jus-
tiniano de Serpa e o Colégio Militar 
podem ser os próximos a serem tom-
bados. Na relação de espaços mereci-
dos, Th iago inclui ainda  o Cemitério 
São João Batista.  “Não sei se é tomba-
do, mas eu acho que deveria pelo me-
nos na entrada, apesar de ser uma coisa 
um pouco mórbida, mas eu sempre tive 
desejo de fazer uma aula lá, principal-
mente onde fi cam os túmulos das famí-
lias mais antigas.”

A Capital, assim como outros mu-
nicípios cearenses, reserva uma lista 
considerável de monumentos impor-
tantes a serem tombados, inicitativas 
que podem preservar a história de 
um povo. 

Praça do Ferreira.
Foto: Divulgação

Fonte: Governo do Ceará - Secretária de Planejamento e Gestão 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará  - IPECE 

TOMBADOS PELA UNIÃO (TU)

TOMBADOS PELO ESTADO (TE)

TOMBADOS PELA PREFEITURA (TP)

CENTRO
• Assembleia Provincial (TU)
• Theatro José de Alencar (TU)
• Forte N. Senhora da  Assunção (TU)
• Antiga Escola Normal (TE)
• Cine São Luiz (TE)
• Banco Frota Gentil (TE)
• Casa de Detenção (TE)
• Estação João Felipe (TE)
• Galpões da RFFSA (TE) 
• Hotel do Norte(TE)
• Igreja de N. Sa. do Rosário (TE)
• Palacete Carvalho Mota (TU)
• Palacete Ceará (TE)
• Palácio da Luz (TE)
• Passeio Público (TU)
• Praça General Tibúcio (TE)
• Secretaria Estadual da Fazenda (TE)
• Solar Fernandes Vieira (TE)
• Sobrado do Dr. José Lourenço (TE)
• Sociedade União Cearense (TE)
• Antiga Cadeira Pública (TE)
• Palacete Jeremias Arruda (TE)
• Palácio João Brígido (TP)
• Escola de Música Luís Assunção (TP)
• Escola Jesus Maria José (TP)
• Mercado dos Pinhões (TP)
• Estoril (TP)
• Teatro São José (TP)
• Parque da Liberdade (TP)
• Casa do Barão de Camocim (TP)

HENRIQUE JORGE
• Casa Raquel de Queiroz (TP)

PANAMERICANO
• Santa Casa de Misericórdia (TP)

JOSÉ BONIFÁCIO
• Colégio Dorotéias (TP)

PARANGABA
• Bar do Avião (TP)
• Estação Ferroviária da Parangaba  (TP)
• Igreja do Senhor do Bom Jesus dos Afl itos (TP)
• Casa da Câmera da Villa de Arronches e Intendência 

Municipal de Porangaba  (TP)

DAMAS
• Casa do Português (TP)
• Prédio do IMPARH (TP)

AEROLÂNDIA
• Mercado da Aerolândia (TP)

MESSEJANA
• Casa de José de Alencar (TU)

CAIS DO PORTO
• Farol do Mucuripe (TE)

MEIRELES
• Conjunto Palácio da Abolição e 

Mausoléu Castelo Branco (TE)
• Ideal Clube (TP) 
• Náutico Atlético Cearense (TP)

PRAIA DE IRACEMA
• Antiga Alfândega (TE)
• Seminário da Prainha (TE) 
•  Edifício São Pedro (TP)

ALDEOTA
• Lord Hotel (TP)

CENTRO

CAIS DO PORTOPRAIA DE IRACEMA

PANAMERICANO

HENRIQUE JORGE

DAMAS

JOSÉ BONIFÁCIO

MESSEJANA

ALDEOTA

MEIRELES

AEROLÂNDIAPARANGABA

Equipamentos tombados em Fortaleza



Ensino profissional é referência 
para formação técnica

Até janeiro de 2015, 40.979 jovens foram atendidos pelas Escolas Estaduais 
de Educação Profissional. O Projeto oferta 53 opções diferentes de formação. 
Alunos estudam em tempo integral e professores têm dedicação exclusiva 

Camila Viana e Anna Beatriz Domingos

Novas oportunidades surgem para estu-
dantes, ainda de ensino médio, optarem 
por uma formação técnica. No Ceará, 
as escolas profissionalizantes ganharam 
evidência e novos equipamentos nos úl-
timos anos. 

O projeto, iniciado com quatro cur-
sos e 25 escolas, conta, em 2015, com 106 
unidades em funcionamento e 53 opções 
diferentes de formação. Esse é o legado 
parcial das Escolas Estaduais de Educa-

ção Profissional (EEEPs), implantadas 
pelo Governo do Estado a partir de 2008. 

Nas EEEPs, os professores têm de-
dicação exclusiva e horário reservado 
para planejamento. Os alunos perma-
necem na instituição das 7 às 17 horas 
e recebem três refeições, sendo almoço 
e lanches nos períodos manhã e tarde. 
Renan Silva, 16 anos, estudante do curso 
de Secretariado da EEEP Maria Carmem 
Vieira Moreira, optou por estudar nessa 
escola por uma questão de ensejo. “A es-
cola profissionalizante te capacita melhor 

para o mercado de trabalho porque ela te 
ensina algo a mais que as escolas regula-
res não ensinam. Oferece o curso técnico 
e isso conta bastante quando entramos 
no mercado de trabalho”, explica.

Localizada em Maracanaú, Região 
Metropolitana de Fortaleza, a escola es-
colhida por Renan obedece ao padrão 
indicado pelo Ministério da Educação 
(MEC) com equipamentos como au-
ditório, biblioteca com acervo técnico, 
laboratórios bem equipados, refeitório e 
área esportiva.

Segundo a diretora Gláucia Viana, 
como o currículo é integrado, prepara 
o aluno para prosseguir nos estudos de 
base comum, como português, matemá-
tica, biologia e outras, além de ofertar 
matérias para a inserção no mundo do 
trabalho. O professor de sociologia Ed-
son Marques lembra: “A escola profis-
sional tem dois âmbitos bem claros, que 
é ensinar para o mercado de trabalho e 
também ensinar o aluno a viver em so-
ciedade, formando cidadãos conscien-
tes do mundo em que estão”.

A Secretaria de Educação vem fir-
mando parcerias com as empresas e 
instituições com o objetivo de ampliar 
a interface entre educação profissional 
e mercado de trabalho, preparando os 
jovens para a atuação profissional. Os 
alunos iniciam o estágio curricular no 

Alunos da EEEPs Jaime Alencar de 
Oliveira pesquisa na biblioteca

Foto: Governo do Estado do Ceará
Anúncio veiculado no jornal “Diário 
do Nordeste” no dia 23/11/2015

CLASSIFICADO DÁ NOTÍCIA 
Maio/2015

12



Serviço
• EEEP Maria Carmem Vieira 

Moreira - Rua Maria Ferreira, 150 

Pajuçara, Maracanaú/CE

(85) 3215.2115

Email:mcarmemvm@escola.

ce.gov.br

• EEEP Gov. Luiz de Gonzaga 

Fonseca Mota - Avenida X, 

setor D, S/N Conj. Jereissati II, 

Maracanaú/CE - (85) 3371.2979

Email: eeepgovgonzagamota@

escola.ce.gov.br

• EEEP Jaime Alencar de 

Oliveira - Av. Rogaciano Leite, 

2283 - Luciano Cavalcante, 

Fortaleza/CE - (85) 3273.6853  

Email: eeepjaime.alencar@escola.

ce.gov.br

• EEEP Prof. César Campelo

Rua 717, S/N 3ª Etapa  Conj. 

Ceará, Fortaleza/CE

(85) 3294.5288 

Email: uv5ccampelo@escola.

ce.gov.br

EEEPs Maria Carmem Vieira, 
equipamento em funcionamento.

Foto: Governo do Estado do Ceará

Alunos do curso técnico em química
Foto: Governo do Estado do Ceará

Laboratório de informática 
Foto: Governo do Estado do Ceará

“Eu tenho um objetivo, que é estar capacitado para o 

mercado de trabalho, e isso me motiva a estudar e priorizar 

o meu futuro. E essa escola me proporciona isso”.

Fabiano Alves, aluno do 3º ano do Curso de 

Informática

“A escola profissional não é o suficiente. Nós podemos 

dizer que somos o ínicio, mas vai depender muito do 

amadurecimento desse aluno ao longo dos três anos 

aqui dentro da escola para que ele também procure seus 

próprios recursos, que ele se engaje, tanto profissional 

quanto academicamente”. 

Ana Maria - Coordenadora da EEEP Maria Carmem 

Vieira Moreira

“O diferencial é oferecer aos alunos uma escola de tempo 

integral, que se volta para atender os anseios e sonhos 

deles, onde esse jovem possa ter um contato maior 

com os professores, com a dinâmica da escola, com os 

projetos, e construir sua trajetória de vida”.

João Paulo - Diretor da EEEP  Gov. Luiz de Gonzaga 

Fonseca Mota

Traçando o Futuro

terceiro ano do curso. Nos primeiros 
anos há um processo de preparação 
permanente, com a realização de visi-
tas técnicas às empresas e simulações 
de práticas nos laboratórios da escola. 
A carga horária total do estágio é de 
600 horas para os cursos do eixo Saúde 
e 400 horas para os cursos dos demais 

eixos. A idade mínima para iniciar o 
estágio é 16 anos, conforme estabelece 
a Lei 11.788/08.

Desde que começou a estudar na 
EEEP César Campelo, localizada no 
Conjunto Ceará, Débora já tinha um 
objetivo traçado: conseguir concluir o 
curso e ter uma carreira na área técnica 

de enfermagem. A estudante gerencia 
o tempo entre a escola, o estudo para 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e o estágio curricular exigido 
no último ano do curso. “Hoje, somos 
uma turma unida. Os professores sem-
pre estão presentes e oferecem apoio. 
Isso ajuda”, comenta a estudante.
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A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) incentiva desenvolvimento 
nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. Investimentos 
em responsabilidades social, por exemplo, marcam a chegada da empresa 
na região e despertam na população o desejo de aproveitar e criar 
oportunidades. 

Anúncio veiculado no jornal “O Povo” 
no dia 23/11/2015
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Siderúrgica gera impacto 
social e econômico

Alessandra Castro e Lia Rodrigues

Desde a chegada da CSP ao estado do 
Ceará, em 2008, muitas mudanças ocor-
reram, principalmente na região em que 
ela está instalada. Localizada no Comple-
xo Portuário do Pecém (CIPP), no mu-
nicípio de São Gonçalo do Amarante, a 
aproximadamente 53 km de Fortaleza, a 
siderúrgica tem gerado um impacto eco-
nômico e social em seu entorno.

A Empresa conta com cerca de 12 mil 
empregados. Durante o pico da obra, 

chegou a empregar 18 mil funcionários, 
dos quais 70% cearenses – uma média 
de 50% moradores de São Gonçalo do 
Amarante e 19% de Caucaia. Na fase 
operacional, empregará diretamente 
2.800 pessoas, além de gerar mais 1.200 
vagas terceirizadas. Segundo a assesso-
ria de imprensa da CSP, 93,56% do pro-
jeto já está concluído e a previsão para a 
usina entrar em operação é no primeiro 
semestre de 2016. A CSP é constituída 
pela união das empresas Vale e as sul-
-coreanas Dongkuk e Posco.

Investimentos em responsabilidade, 
por exemplo, marcam a chegada da em-
presa na região e despertam na popula-
ção o desejo de aproveitar e criar opor-
tunidades.

Para o economista e consultor fi-
nanceiro Bruno Alberto, a siderúrgica 
é um empreendimento de “alto nível” 
e, devido a esse fator, as cidades de São 
Gonçalo do Amarante e Caucaia rece-
bem melhorias em vários aspectos. “A 
siderúrgica é um empreendimento de 
grande porte. O investimento projetado, 

que foi de cerca de US$ 5 bilhões, é um 
valor muito alto. A projeção do PIB in-
dustrial do Ceará é que cresça em 48%, 
e o PIB total do Ceará, em torno de 12%. 
Provavelmente, a cidade vai crescer em 
termos de pessoas, em termos de neces-
sidades, educação, serviços”, declara o 
economista.

Na praia do Cumbuco, em Caucaia, 
as mudanças são reconhecidas pela po-
pulação. O proprietário de restaurante 
Germano dos Santos, 53, constatou um 
crescimento de 60% na movimentação de 
seu comércio, sobretudo com a chegada 
de estrangeiros coreanos contratados pela 
Siderúrgica. “O movimento está melho-
rando. A cada dia que passa, o Cumbuco 
sempre só cresceu. Os coreanos deram 
uma melhora muito grande. Nos últimos 
quatro anos, quem segurou o movimento 
na baixa estação foram os estrangeiros”.

Maria Dourado da Silveira, 60, 
dona de mercantil, também exalta a 
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Cidade Projetada

Outros grandes empreendimentos estão se consolidan-
do na região a partir dessa nova perspectiva econômi-
ca. A “Cidade Cauype”, localizada entre o Pecém e 
o Cumbuco, a 30 km de Fortaleza, será realizada em 
duas etapas: a primeira com conclusão em 2018 e a se-

importância desses estrangeiros: “Foi 
a salvação do comércio inteiro aqui do 
Cumbuco, porque teve uma baixa es-
tação muito violenta, chuva e tudo, e 
foram os estrangeiros que seguraram 
nosso comércio em geral, tanto em res-
taurante como em lanchonete, no mer-
cantil. Eu vejo a mídia falar muito de 
crise, mas eu acredito que é só política. 
Minhas vendas aumentaram em 50% 
desde a vinda dos estrangeiros. Está lo-
tado todos os dias. Eu mesma tive que 
contratar três funcionários porque eu 
não dou conta”, relata. 

Esse ciclo virtuoso deixou um pouco 
a desejar no Pecém, distrito onde a CSP 
está instalada. “O Pecém, para mim, 
sempre foi a terra prometida. A siderúr-
gica trouxe bastante benefício, só que o 
benefício da siderúrgica foi muito des-
viado para o Cumbuco, Caucaia, e no 
Pecém houve pouca mudança. As pou-
sadas estão praticamente todas vazias”, 
conta o gerente de pousada Jonas Girão 
de Sousa. 

Paulo Martins, morador e corretor 
de imóveis no Pecém, também ressalta 
que no Pecém não ocorreu tanta dife-
rença, mas reconhece que há falta de in-
teresse da população em se reunir para 
tratar de benefícios econômicos. “São 
muitos investimentos, teve também a 
Refinaria que não veio e está nesse im-
passe, ninguém sabe se vem ou não, e 
muitos investimentos foram por água 
a baixo. Investimentos em imóveis, lo-
teamentos, pousadas. A população não 
participa das reuniões. Há um desinte-
resse da própria população.Tem que se 
organizar mais através das Associações 
para angariar mais coisas para o lugar”, 
afirma Paulo.

Sustentabilidade

Em contraponto, outras atividades, in-
clusive de cunho ambiental, são desen-
volvidas pela Companhia. De acordo 

cenaria, que está em atividade até outu-
bro de 2016. 

O projeto Maré Alta, desenvolvido 
em parceria com o Centro Comunitário 
da Taíba, também é uma das ideias que 
foram apoiadas pelo Programa Ideia da 
Gente. Por meio de aulas de bodyboard 
e de artes, Leonardo de Morais e Antô-
nio dos Santos Soares, conhecido como 
Cassote, buscam formar não só atletas, 
mas também cidadãos. 

O projeto foi selecionado no primei-
ro ciclo do Programa e, com benefícios 
recebidos durante um ano, realizou au-
las de bodyboard, de artes, de idiomas e 
campeonatos para cerca de 60 crianças 
e adolescentes, de 8 a 18 anos. Segundo 
Cassote, o apoio financeiro também via-
bilizou a compra de materiais. “Pudemos 
comprar equipamentos como pranchas, 
nadadeiras e o uniforme que é usado na 
água. É um material caro e nós consegui-
mos adquirir equipamentos de primeira 
qualidade, que têm maior durabilidade”.

Crianças do Projeto 
Maré Alta.

Foto: Alessandra Castro

Jonas Girão, gerente de 
pousada no Pecém
Foto: Alessandra Castro

Germano dos Santos, proprietário 
de restaurante  no Cumbuco

Foto: Alessandra Castro

com a assessoria de imprensa da CSP, 
R$ 1 bilhão foi destinado à aquisição 
de equipamentos e processos voltados à 
preservação do meio ambiente. 97% dos 
resíduos sólidos serão reaproveitados. 
A energia que será consumida em sua 
operação também terá reaproveitamen-
to de 100% dos gases gerados no pro-
cesso siderúrgico, em que a principal 
matéria-prima será o minério de ferro, 
fornecido integralmente pela Vale.

Investimentos

A CSP investiu, até o momento, R$ 21 
milhões em ações de responsabilidade 
social. Na fase de construção, contribuiu 
com um impacto positivo de 6% no PIB 
cearense, segundo estudo encomenda-
do pela própria empresa. A Companhia 
Siderúrgica do Pecém é a primeira usina 
siderúrgica integrada do Nordeste. Em 
fase operacional, terá uma produção de 
três milhões de toneladas de aço ao ano 
para exportação. 

Sociedade em foco
O programa Ideia da Gente é um dos 
exemplos de iniciativas da Siderúrgica 
com o objetivo de apoiar entidades com 
projetos sociais na Região. Ações de in-
clusão, cultura popular, esporte e lazer, 
meio ambiente e agricultura podem ser 
contempladas pelo Programa para rece-
ber capacitação e benefício financeiro.

Uma das instituições apoiadas é o 
Centro de Assistência Social e Profis-
sional (CASP). Em 2013, foi selecionada 
para receber o apoio durante 12 meses 
para a execução do projeto Trigo e Es-
perança, que oferece um curso de pani-
ficação para a comunidade de Caucaia e 
para internos em reabilitação de depen-
dência química. “A ideia era de uma pa-
nificadora para os meninos da comuni-
dade terapêutica e da comunidade local, 
para ter reinserção social e profissional”, 
conta Ademir Ferreira, coordenador ge-
ral do CASP. No segundo edital, o CASP 
foi contemplado com o projeto de mar-

gunda, ao longo de 20 anos. “A estimativa que a cidade 
pretende comportar é de 32 mil pessoas, com todos os 
serviços públicos e particulares que a população preci-
sa”, afirma Jairo Brasil, gerente de vendas do empreen-
dimento.

Projeto da Cidade Cauype
Foto: Alessandra Castro
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No momento em que a urbanização pareceu 
chegar ao limite, grupos de pessoas resolveram 
trazer um pouco de verde de volta às cidades. 
Pequenas hortas já são encontradas em vários 
pontos de Fortaleza e a ideia é atingir mais 
espaços, públicos e privados.

Solução 
para 
replantar 
as cidades

Marília Candido

O costume de ter plantas em casa já é 
bem antigo. No entanto, as gerações 
atuais procuram um meio de conviver 
um pouco com a natureza, também em 
espaços comuns das cidades grandes. 
As hortas compartilhadas podem ser 
uma alternativa para aliar esta neces-
sidade a uma vida sustentável. Narci-
so Mota, agroecologista, acredita que 
seria possível existir um modo de vida 
mais saudável e voltado à agricultura e 
isso não acabaria com as características 
urbanas das cidades. “A gente já vem 
trabalhando, há algum tempo, com 
projetos, inclusive projetos ofi ciais, li-
gados a instituições como a Petrobrás 
e a própria Prefeitura de Fortaleza. Na 
gestão anterior, fi zemos parte de en-

contros e seminários, como o Seminá-
rio Internacional de Agricultura Urba-
na e Periurbana, em que a Prefeitura 
trouxe à discussão vários estudiosos e 
gente da Universidade Federal do Cea-
rá. Então já há uma preocupação mun-
dial com essa situação de sustentabili-
dade na cidade grande.”

Assim como há o interesse indi-
vidual, empresas também buscam 
maneiras de viver a sustentabilidade. 
Christie Berchara é proprietária da Cia 
Sustentável, empresa que trabalha com 
soluções sustentáveis. Christie afi rma 
que, apesar de Fortaleza ainda não 
abraçar a causa por completo, já é pos-
sível encontrar meios de viver melhor 
dentro de Fortaleza. Uma parceria da 
Cia com o Estar Urbano, projeto idea-
lizado por Laura Rios, construiu o se-

Horta do Projeto 4 Varas, 
plantação de Malvarisco.

Foto: Marília Cândido 

Anúncio veiculado no jornal “Diário 
do Nordeste”  no dia 18/09/2015

gundo parklet do Brasil em Fortaleza, 
na avenida Beira Mar.

Os parklets tornam-se pontos de 
encontro para a realização de ofi cinas, 
palestras e intervenções, em que o obje-
tivo é reunir pessoas e boas idéias. Uma 
ofi cina de hortas urbanas, realizada por 
Narciso, reuniu cerca de 50 pessoas e 
tratou desde a preparação dos vasilha-
mes para plantio até a colheita. Depois 
disso, uma pequena horta foi instalada 
na rua Alegre, na Praia de Iracema.

As hortas abrangem alimentos e 
condimentos, podendo ser construí-
das em qualquer tipo de espaço, desde 
sacadas de apartamentos até estrutu-
ras armadas no quintal com garrafas 
PET. “O que está acontecendo muito, 
ultimamente, é que as pessoas que têm 
afi nidade por essa ideia se reúnem para 
fazer uma horta, num meio urbano, em 
espaços não mais particulares, mas em 
espaços públicos – praças, terrenos bal-
dios”, conta Narciso.

Com um objetivo um pouco dife-
rente, o projeto 4 Varas, localizado no 
Pirambu, há mais de 15 anos mantém 
uma grande horta, em suas dependên-
cias, apenas com plantas medicinais. 
Após colhidas, as ervas são levadas a 
uma espécie de farmácia onde profi s-
sionais qualifi cados transformam fo-
lhas, fl ores e raízes em xaropes, chás 
e pomadas. Os remédios são vendidos 
a preços populares, doados e também 
vendidos à Prefeitura para abastecer 
o posto de saúde que existe dentro do 
terreno da instituição.

Mesmo que não seja perceptível, os 
moradores de Fortaleza querem e ten-
tam melhorar sua cidade. Enquanto as 
gerações antigas continuam com seu 
hábito de ter hortas em casa, as atuais 
procuram modifi car os espaços exter-
nos, como ruas e avenidas. Assim, há 
esperança de que existam logo mais 
espaços voltados para a convivência, 
bem-estar e sustentabilidade.
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Faça a sua própria horta

1. Solo vivo
Adubo (húmus de minhoca 
ou composto orgânico). 
Casca de frutas ou legumes 
ajudam a manter o solo fértil.

2. Sementes
Usar sementes que não 
tenham sido produzidas 
com agrotóxicos 
(ver embalagem).

3.Vasilhames
Caixotes de madeira, 
garrafas PET, jarros de barro, 
entre outros, forrados com 
palha.

4. Plantio
Seguir as orientações de 
profundidade e tempo do 
fabricante  das sementes 
(ver embalagem).

5. Tratos culturais
Adubação, poda, uso de defensivos 
naturais, irrigação (2x ao dia).

6. Colheita
Agora é só colher, lavar 
e consumir!

 


