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Editorial

A mesma praça, o mesmo ban-
co, as mesmas flores, o mesmo 
jardim. Mas nem tudo é igual no 
projeto de jornais murais do Curso 
de Jornalismo da Universidade de 
Fortaleza (Unifor). 

A cada edição um novo espaço. 
A cada semestre uma nova turma, 
novas visões, novos ritmos, novas 
pautas, novas personagens. Neste 
jornal que agora chega às ruas só 
não mudou o desafio de aprender 
jornalismo fazendo, sem perder de 
vista, contudo, a necessária reflexão 
sobre forma e conteúdo.

Fomos buscar no Centro um 
pouco do cotidiano que pulsa nos 
bancos e no chão de praças de For-
taleza.  Um dia-a-dia marcado pela 
desatenção do Poder Público e pelo 
descuido por parte da população, 
mas também por histórias de vida. 
Pode se abancar!

Serviço

Farmácia Oswaldo Cruz, rua Major Facundo, 576. 
telefone: (85) 3231-3196. Fortaleza-CE.

Pharmácia com PH
Débora de Castro

Localizada na 
Praça do Ferreira, 
a farmácia Osvaldo 
Cruz foi inaugura-
da há 60 anos, na 
época em que far-
mácia ainda se es-
crevia com “ph”. “O 
estilo da farmácia 
é o mesmo desde 
1944. “Não mudei nada” orgulha-se Edgar Ro-
drigues de Paula, o proprietário e farmacêutico 
responsável.

A história profissional de Edgar Rodrigues se 
confunde com a da própria farmácia, já que come-
çou como funcionário, depois se tornando dono 
em 1950. Aos 86 anos, Edgar não pensa em se 
afastar do ofício. “Eu estou aqui e vou ficar até 
quando Deus quiser”, avisa.

Em resposta a quem acredita que a concor-
rência das grandes redes é prejudicial aos seus 
negócios, ele manda o recado: “As novas farmá-
cias não me atrapalham porque aqui só vendo 
remédios. As outras farmácias vendem remédios 
e picolés.Eu não vendo picolé”. 

Edgar: enquanto Deus quiser
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As praças de Fortaleza têm sofrido com as 
ações de vandalismo e a depredação de seus 
bens. Das 136 praças existentes na capital, ape-
nas 60 já foram reformadas na última administra-
ção e tiveram monitoramento pela Guarda Muni-
cipal. As praças da 13 de Maio, Otávio Bonfim e 
Gentilândia (ainda em obras) foram algumas das 
contempladas com as reformas. Perfeito contras-
te diante das praças do Jardim América e Clóvis 
Bevilácqua, para citar duas como exemplo.  

Em meio aos cuidados pontuais e aos des-
cuidos freqüentes, a principal das praças da 
cidade, a Praça do Ferreira, mantém-se como 
referência maior de Fortaleza. Não há espaço 

A praça é do povo
Praça do Ferreira: principal espaço de concentração popular no Centro de Fortaleza

Quem guarda 
as praças

Marcela de Castro Sasse

A Guarda Municipal de Fortaleza foi criada 
em 1959 com a missão de proteger os bens 
públicos, praças e jardins da Capital. Para 
esta tarefa dispõe hoje de 604 servidores, 
entre pessoal interno e guardas. Na última 
administração ganharam um paliativo ape-
nas. Trinta agentes de Cidadania se integra-
ram ao serviço.

O coordenador do projeto, Francisco  Al-
buquerque, informou que esse trabalho é 
voltado diretamente para os cidadãos. “O 
trabalho dos agentes é informar e fiscalizar a 
preservação das praças e do meio ambiente”, 
disse. Segundo ele, a prestação do serviço 
ocorre nas praças do Ferreira, de Fátima e 
dos Caboclos, somente aos sábados, de 7 
horas às 19 horas. Conforme Albuquerque, 
as ocorrências mais freqüentes dizem 
respeito ao descaso com o lixo.

Atender aos turistas também é missão da Guarda Municipal

mais representativo da cara dos cearenses. Re-
pare só: duas em cada três enquetes populares 
de TV são feitas lá. Os espaço foi reformado no 
começo dos anos 90, num projeto assinado pe-
los arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de 
Leon, depois de cerca de 30 anos de um forma-
to anti-socializante, com jardins suspensos que 
impediam a concentração popular.

Foi lá onde Fortaleza acompanhou a votação do 
impeacheament do então presidente Collor, onde o 
hoje presidente Lula fez o único comício em Forta-
leza na campanha de 2002, onde famílias inteiras 
se concentraram para assistir o coral infantil na 
sacada do Excelsior Hotel, no último natal.

Mirella dos Santos 

Na Praça General Tibúrcio, mais conhecida como 
Praça dos Leões, a feira de livros usados funciona há 
quatro anos e já se tornou um evento tradicional. A feira 
é promovida e organizada pela Associação de Vende-
dores de Sebos.

   A entidade tem parceria com a Prefeitura de Forta-
leza. Só participam da feira as pessoas cadastradas. Os 

Livros nos Leões
participantes da feira recebem um crachá, que os identifica 
e autoriza a permanêcer na Praça durante 90 dias, a partir 
do início do ano, quando o movimento é mais intenso.

  Os estudantes são os mais beneficiados com a feira. 
Para a  estudante Rafaelle  Santos, 19, não há diferença 
entre um livro novo ou usado, o importante é o conteúdo 
do livro  e o preço.


