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Tomar banho de mar, comer carangue-
jo, beber água de coco gelada e aprovei-
tar o sol. Esses são alguns dos motivos 
que levam as pessoas a buscar a Praia 
do Futuro. Porém, mesmo com a procura, 
os transtornos encontrados no local são 
inúmeros.

 “Está tudo abandonado”, afirmou o ge-
rente da barraca Crocobeach, Heitor Batista. 
“A sujeira é muito grande, principalmente 
na avenida Dioguinho, e a iluminação não 

Descaso na Praia do Futuro  

é satisfatória”, acrescenta. Batista também 
disse que, diante das reivindicações feitas 
à Prefeitura, até agora nada foi feito.

 O diretor de operacionalização da Empre-
sa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb), 
Franzé Cidrão, acrescenta que não há co-
laboração da população para a limpeza da 
Praia do Futuro. “Alguns donos de barracas 
não colocam cestos de lixo próximo às mesas 
e ainda jogam restos de comida em terrenos 
baldios, prejudicando a comunidade”.

Cadê a polícia?
Lisiane Linhares

A Praia do Futuro é alvo fre-
qüente de reclamações quanto 
à insegurança. Segundo a pre-
sidente da Associação dos Bar-

raqueiros da Praia do Futuro (ABPF), 
Fátima Queiroz,  enquanto o número de 
fortalezenses e turistas aumentou, o efe-
tivo policial diminuiu. “Não se teve mais 
novas contratações. No final de 2004, a 
situação estava horrível”, denunciou.

  Uma das consequências é o afasta-
mento de investidores. “Eles têm medo da 
violência, por causa da péssima qualidade 
da segurança no local”, afirmou o morador da 
Praia do Futuro, Marcelo Benchaya.

A Secretaria da Segurança Pública admite 
que a região recebe muitas reclamações, mas 
diz que, dado o número de habitantes e visi-
tantes do local, os casos são pontuais.  

Segurança privada
Alguns barraqueiros adotaram 

uma alternativa para o problema: 
contratar empresas de segurança 

privada. Das 90 barracas em funcionamento, 
13 são protegidas pelo Centro Avançado em 
Segurança Pessoal (CADP), que disponibili-
za em média dois seguranças  por barraca, 
durante 12 horas por dia. Risco solar

Maria Isabel Medeiros

A maioria das pessoas está ciente dos 
males causados pela exposição ao sol, en-
tretanto, ainda existem aqueles que insistem 
em não se proteger. O estudante Daniel Cou-
to, que tem histórico de câncer de pele na 
família, admite que não usa o protetor solar. 
“Eu sou muito branco e, por isso, gosto de me 
bronzear, embora saiba que seja errado”.

Para a dermatologista Mônica Maria 
Carvalho de Lima, a população está tendo 
um contato bem maior com os métodos de 
proteção, apesar de nem sempre utilizá-
los. “Todos sabem, por meio dos veículos 
de comunicação, que o uso do protetor é 
fundamental”. 
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Editorial

Qual o futuro dessa praia? Foi para ajudar 
a melhorar esse destino que os alunos da dis-
ciplina Princípios e Técnicas de Jornalismo 
Impresso I, do Curso de Jornalismo da Unifor, 
foram à areia. Bloco e caneta nas mãos, câ-
meras a postos e, sobretudo, faro jornalístico 
à flor da pele, eles partiram em busca da praia 
que não aparece nos guias de viagem e tam-
pouco nos cadernos de turismo.

Lixo, insegurança e aporrinhação. Essa 
tríade maldita aparece no cotidiano do trecho 
mais disputado dos 573 km do litoral cearense. 
Fruto da má-educação, da omissão do Esta-
do e da Prefeitura, tais mazelas são expostas 
neste mural como forma de pressionar as au-
toridades e informar a opinião pública. Afinal, 
o futuro já chegou.

Feira-livre
Kelvia Alves

 O aumento do número de vendedores 
ambulantes tem dividido opiniões na Praia 
do Futuro. Segundo a farmacêutica Claris-
sa Porto, eles são os maiores pertubardo-
res de quem procura tranquilidade. “Ficam 
todo tempo em cima, não dão um minuto de 
sossego”. Já para a turista Diana Guedes, 
a diversidade de produtos oferecidos é a 
marca do local.

 Os vendedores justificam que a inteção é 
apenas agradar. Um deles, que preferiu não 
se identificar, diz que tem até clientela fixa.

Por que ir

Estrutura de algumas
barracas
Qualidade do caranguejo
Facilidade de transporte
Ponto de encontro

Por que não ir

Falta de segurança
Poluição da praia
Extorsão dos 
flanelinhas
Assédio dos ambulantes


