
Tudo começou nos terminais
e nos mercados. Ônibus, passa-
rela, catraca, batata, laranja, car-
ne (nem sempre fresca!), panela,
motorista, trocador, fiscal, motoris-
ta, quitandeiro, gente. Em comum
o Jornal do Terminal e o Mural do
Mercado tinham essa matéria-pri-
ma principal – gente. Os estudan-
tes da disciplina Jornalismo Im-
presso I, no semestre 2003-1 fo-
ram os primeiros a apostar no for-
mato mural. E apostaram para va-
ler. Foram às ruas para farejar
pautas e empurraram dedo no te-
clado para dar vida ao projeto que
se mostra agora consolidado com
o Mural da Escola, o Mural da Bei-
ra Mar e Mural do Estádio.

A herança foi bem recebida
e bem cuidada pelas turmas de
2003-2. Dessa vez com estes três
novos espaços públicos, outras
histórias, novas realidades, mas
em comum o mesmo espírito in-
quieto que move um jornal e do
qual ele se alimenta. A experiên-
cia que vocês vêem nesta parede,
muro ou coluna tem a cara daque-
las turmas dos horários AB, CD e
EF – para quem não conhece, de
sete e meia à uma da tarde no
Curso de Jornalismo da Universi-
dade de Fortaleza (Unifor). São
jovens aprendendo a fazer jorna-
lismo com matéria de verdade.
Que este jornal, portanto, possa
lhes ser útil e dê à antipatia da
palavra “muro” um sentido mais
humano.
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por Luana Amorim

O calçadão da avenida Beira Mar teve seu cenário
modificado no último semestre do ano passado,
quando algumas barracas foram derrubadas. De
acordo com a chefe da
Divisão do Meio Ambiente da
Regional II, Fernanda Veras,
algumas barracas na orla
foram demolidas, porque não
atendiam as exigências da
vigilância sanitária.

Segundo ela, o projeto que
existia para revitalizar a orla e
torná-la mais urbana e menos
comercial era o projeto Ilhas,
que foi suspenso pelo
Ministério Público porque não
tinha a aprovação do Ibama,
do Conselho Regional de Engenharia Civil, Arquitetura
e Agronomia (Crea-CE) e autorização do Patrimônio
da União para que as obras pudessem continuar.
Fernanda acrescenta que a União não permite que a
Prefeitura faça modificações no local, embora seja
responsável pela limpeza e conservação do ambiente.

“A Prefeitura é responsável apenas pelo ônus e não
fica com o bônus, já que a área pertence à União” afirma
Fernanda .

A Prefeitura resolveu em julho de 2003 retomar o
Projeto Ilhas, mas novamente
houve recomendação do
Ministério Público para que as
obras fossem suspensas.  “Como
a Prefeitura não tem a permissão
de dar um ordenamento de
qualidade ao que tem, resolvemos
tirar o que tinha, já que não
oferecia qualidade”, afirma
Fernanda Veras.

A diretora da Associação dos
Comerciantes e Permissionarios
da Avenida Beira Mar, Carmem
Rosa, disse que os barraqueiros

não têm permissão do Município para realizar as obras
de encanamento da água, o que torna inviável o
cumprimento de uma das exigências da vigilância
sanitária. “A Prefeitura tomou medidas por meio da
Vigilância Sanitária somente para justificar a demolição
das barracas”, afirma.

Há muitas dúvidas quanto ao que
a Prefeitura de Fortaleza pretende fazer
na Beira Mar. Em entrevista concedida
no dia 3 de outubro de 2003, o
secretário da Infra-Estrutura e
Desenvolvimento Urbano de Fortaleza
(Seinf), Marcelo Teixeira, dizia que o
novo projeto que será executado no
principal ponto turístico da cidade, além
de permitir o melhor uso da avenida
pela população, visa também diminuir
a prostituição, venda de drogas e
lavagem de dinheiro.

O projeto prevê a derrubada de 21
quiosques, a construção de novos
boxes para os peixeiros e o fim do
Fortal na área.

O início da obra começou com a
derrubada de barracas, antes mesmo
de qualquer decisão judicial. “Estamos
aguardando a decisão judicial para
começar. Antes disso eu já derrubei
três”, disse o secretário.

por Carlos Magno Silveira

 A população cearense escolheu o
calçadão da avenida Beira Mar como
principal local de atividades físicas e
de lazer. Diferente das academias de
ginástica caras, lotadas, barulhentas
e com um ar abafado, a Beira Mar
oferece aos atletas um espaço gratuito,
com vista para o mar e clima agradável.

A rotina esportiva na avenida
começa muito cedo com os praticantes
de corrida,  cooper  e  vôlei de areia. À
tarde, o local é pouco freqüentado por
conta do sol e do calor excessivo.
Durante a noite a variedade de
modalidades entra em cena. Do skate
à aeróbica, o público entra no clima e
sua a camisa.

Para Naiana Araújo, 21, o dia fica
incompleto se não “bater sua bolinha”
com os amigos do vôlei de areia. Já o
mantenedor de piscinas, Geferson
Freitas, 27, pratica  futevôlei para aliviar
o estresse do trabalho. O desempenho
do balconista de farmácia, Francisco
Joaquim, 32, impressiona. Ele joga
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vôlei, basquete, futsal e pedala todos
os dias. Com uma rotina dessa, fica fácil
entender o porquê do apelido dele na
turma: “motorzinho”.

No entanto, cuidados devem ser
tomados em relação aos excessos nas
atividades físicas. “Todo praticante de
atividades física necessita de um
acompanhamento médico específico”,
afirma a fisioterapeuta, Lucimar Bessa.

Canibais
Diariamente um grupo de “quase

atletas” se junta nas quadras da Beira
Mar para jogarem suas partidas diárias
de vôlei de areia.

São os “canibais da Beira Mar”,
como eles mesmos se denominam, por
serem quase profissionais possuem
hora e quadra própria para seus
“rachas” diários. “Nosso grupo é muito
unido e ninguém falta aos rachas,
estamos aqui há muito tempo e por isso
todos nos respeitam, a prefeitura nos
concedeu o horário e a quadra pra
jogarmos todos os dias”, disse Marcão,
um dos mais experientes do grupo.

por Yágara Schneider

A feirinha da
avenida Beira Mar
não vai sofrer alte-
rações na estrutura,
e nem passará por
modificações de
nenhuma forma
com a reurbaniza-
ção que está acon-
tecendo na praia.

Quem afirmou foi o presidente da Associação dos
Feirantes de Artesanato da Beira Mar (Asfabem), Francisco
Carlos Simões. Ele disse ter ouvido a garantia do secretário
Marcelo Teixeira. Simões está certo de que apenas as
barracas da praia, ligadas a outra associação são
afetadas.

Em todo caso, Simões ainda tem reclamações a fazer
sobre a primeira reurbanização  há três anos. Na época
houve interferências na estrutura física do local, com
promessas de banheiro público e iluminação. Ele advertiu
ainda que também não foi cumprida a promessa das
barracas serem instaladas no espaço que vai até a faixa
vermelha do calçadão, e que a feirinha foi aumentada
somente na parte horizontal que chega a frente do
McDonald´s, do outro lado da avenida.

A feirante Ana Alencar, 38, é uma das poucas que
declara temer os efeitos da derrubada das barracas da
praia. “Derrubar barraca aqui foi ruim porque quando o
cliente queria beber água era só dar uns passos, e agora
não tem mais”. A reclamação dos feirantes em relação à
falta de iluminação tem suas razões.

Eles reclamam dos gastos extras para manter a barraca
iluminada. O feirante Francisco Moreira, 62, confirma que
a falta da iluminação é um dos maiores problemas. Já
Carlos Eugênio, 47, alerta que a falta do banheiro é mais
importante, porque, segundo ele, os clientes precisam
pagar pelo uso nas barracas vizinhas.

História de promessas

A feirinha da  Beira Mar existia bem antes da
reurbanização atual, mas não contava com a
estrutura existente. Durante a gestão da prefeita
Maria Luiza Fontenelle (1986 -1989), foi feita uma
urbanização deixando a feirinha com piso em
pedrisco e com excelente iluminação,  conta o
presidente da associação, Francisco Carlos Simões.

Há três anos, em gestão do prefeito Juraci
Magalhães, houve uma reurbanização no calçadão
que incluiu a feirinha. O piso continuou o mesmo e a
iluminação ganhou novos postes.

Foi um tempo em que a Prefeitura prometeu os
tão aguardados banheiros públi-cos. No final, a
iluminação permaneceu deficiente e os banheiros
nunca foram construídos.
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No entanto, segundo a gerente de

Habitação e Edificações da Seinf,
Fátima Canuto, a Beira Mar não está
passando por processos de
reurbanização. “Não existe nenhum
projeto de reurbanização”, disse Fátima.
O que está acontecendo é uma
“limpeza” na área. A Prefeitura irá retirar,
apenas, as barracas e mesas, restando,
somente, o calçadão, os bancos e as
lixeiras. O orçamento da obra e o tempo
para a sua execução não foram
mencionados pela engenheira.

A derrubada das barracas foi
interrompida por determinação do juiz
da 12ª Vara Federal, Augustinho Lima
Chaves, que concedeu uma liminar, a
pedido do Ministério Público Federal,
proibindo qualquer medida contra os
barraqueiros sem o direito a ampla
defesa dos comerciantes.

O que fazer na Beira Mar

Basquete - Cooper - Futevôlei - Vôlei de praia - Futsal - Handball -
Skate - Futebol de areia - Caminhada - Ginástica Aeróbica -
Alongamento - Dança - Capoeira - Ciclismo.

Barracas foram derubadas pela Prefeitura

A feirinha tem 625 barracas com os mais variados tipos de
produtos, sobretudo artesanato em palha, couro, bijuterias,
alimentos e bebidas.  Funciona das 16 às 23 horas de segunda
a domingo.
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