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da Família (NASFs), além de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h
e uma Farmácia Pública, equipamentos
inaugurados em 2013.
O Eusébio também é o único município do Norte e Nordeste e uma das
poucas cidades brasileiras com transporte público gratuito, com nove linhas circulando por todo o Município.
Em segurança, foi o terceiro município
do Brasil que criou uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, atuando
em conjunto com a Polícia Civil e Militar, Justiça e Ministério Público no
combate ao crime.
No cuidado com a criança e adolescente, foi o quarto município do Brasil
a criar uma Assessoria Especial sobre
Drogas, que realiza um atendimento
exemplar na prevenção e combate às
drogas, o que motivou o reconhecimento nacional pela Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas, do Ministério da
Justiça, que concedeu ao Eusébio o diploma de honra ao mérito.

ZELO
COM O OUTRO
ARIMATÉA JÚNIOR, PREFEITO DO EUSÉBIO, COMEMORA OS
RESULTADOS POSITIVOS DO MUNICÍPIO NOS ÚLTIMOS ANOS.
ALIAR CRESCIMENTO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DA POPULAÇÃO É O OBJETIVO DA GESTÃO
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ocalizado a 15 minutos de Fortaleza, o município do Eusébio
- com acesso pelas BRs 116
e 222, pelo anel viário e pela
CE-040 permitindo o escoamento de
produção para todas as regiões brasileiras - vem se consolidando pelo seu
desenvolvimento social e econômico,
atraindo, principalmente, empresas
das áreas de construção civil, comércio e serviços. São mais de três mil
empresas, sendo 150 indústrias de
grande porte instaladas nos três polos
industriais da Cidade.
Aliado ao crescimento econômico, o
Município também se desenvolve no social. Em 2014, foi o único município do
Norte e Nordeste a figurar entre os 50 do
País com alto desenvolvimento medido

pelo Índice Firjan de Desenvolvimento
Municipal (IFDM). Pelo levantamento, o
Eusébio manteve a liderança do ranking
no Ceará, pelo quarto ano consecutivo,
totalizando 0,8563 pontos nos itens
emprego e renda, saúde e educação. O
segundo maior Produto Interno Bruto
(PIB) per capita do Ceará também é do
Eusébio, conforme o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Cem por cento das escolas contam
com tempo integral de ensino, com os
alunos permanecendo na escola por
dez horas para educação formal e complementar, com esporte, lazer, cultura
e reforço escolar. Na saúde, foi criada
uma rede completa com Unidades Básicas em 17 localidades, um hospital de
média complexidade, uma Policlínica de
Especialidades Médicas, com 19 especialidades, um Centro de Especialidades
Odontológicas, um Centro de Atenção
Psicossocial e Núcleos de Apoio à Saúde
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Especial Eusébio - Quais os principais avanços em 2014?
Arimatéa Júnior - Assumimos muitas
políticas públicas de sucesso da gestão
passada, como a redução das taxas de
mortalidade materno-infantil, a cobertura total da rede de atenção primária
à saúde, a escola em tempo integral e
o transporte público gratuito, dentre
outras. Ao longo de dois anos, não só
consolidamos essas políticas, mas também as ampliamos. Na área da saúde,
podemos destacar que, em 2013, fomos
o município brasileiro com menor mortalidade infantil do País, com nove óbitos por mil nascidos vivos, índice equivalente ao de países do Primeiro Mundo,
resultado que mereceu destaque no relatório da Organização das Nações Unidas
(ONU). Em 2014, conseguimos reduzir o
índice para menos de cinco óbitos por
mil nascidos vivos. Além disso, o serviço
em saúde foi ampliado de modo geral.
Nossa policlínica oferece 19 especialidades – para efeito comparativo, as do
Governo do Estado têm em média de nove a 12 especialidades. Uma cidade do
porte do Eusébio tem entre seis e oito.
Especial Eusébio - E na educação, o
que a Prefeitura conseguiu realizar?
Júnior - Inauguramos duas creches de 70
vagas para crianças de três meses a seis
anos e duplicamos uma terceira creche
que atendia por volta de 170 crianças e
agora tem capacidade para receber 273.
Iniciamos a reforma e modernização das
escolas e ginásios poliesportivos para
gerar ambiente favorável para os alunos.

Um orgulho para nossa administração foi
a criação no sistema educacional do município da disciplina escolar “Formação
Humana e Cidadania”, oferecida do sexto ao nono ano, que trabalha os valores
sociais e familiares de forma contínua.
Assuntos como bullying e uso de drogas
são discutidos na sala de aula com os
pais e alunos. Além disso, no período
em que o aluno está na escola, ele tem
acesso a atividades culturais e artísticas, quatro alimentações ao dia e acompanhamento especializado, dentro do
Programa Tempo Integral.
Especial Eusébio - Qual o balanço
para a área da segurança pública?
Júnior - O Eusébio foi o terceiro município do Brasil que criou sua Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ao
longo de dois anos, realizamos concursos para preenchimento de vagas para
guardas municipais, sendo que 50 vão
concluir o curso de formação e assumir
os cargos em 2015. Temos 118 guardas
municipais, os quais fazem parte de uma
das corporações mais bem equipadas do
Ceará, servindo de referência para outros
municípios que nos visitam em busca de
informações. Estamos ainda em processo
de instalação de uma central de monitoramento por vídeo, com oito câmeras
distribuídas em pontos estratégicos, que
deverá estar em funcionamento no primeiro semestre deste ano.
Especial Eusébio - Além das melhorias em saúde, educação e segurança,

que outros aspectos da gestão o senhor destaca?
Júnior - A questão do transporte público gratuito é um diferencial. Hoje somos a única cidade do Norte e Nordeste
com ônibus de graça para a população.
Na área do meio ambiente, estamos
implantando políticas públicas para o
Eusébio, com o plantio de mais de mil
mudas e o projeto piloto de geração
de energia elétrica a partir do vento.
A sede da Autarquia de Meio Ambiente está gerando a energia que consome
com gerador eólico e a intenção é que,
tomando como base os resultados dela,
a gente expanda o projeto para os demais equipamentos públicos da cidade.
Especial Eusébio - Nos últimos
anos, o Eusébio tem se destacado
nos noticiários com bons resultados
em indicadores socioeconômicos como o Firjan e o IDH. Qual o papel da
Prefeitura nestes resultados?
Júnior - O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal é um estudo nacional
que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os
mais de cinco mil municípios brasileiros
em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. O Eusébio ocupa o
primeiro lugar do Ceará pelo quarto ano
seguido, graças aos nossos resultados
nas áreas da saúde e educação, com a redução drástica da mortalidade materno-infantil, escola de tempo integral e geração de emprego e renda, com a captação
de grandes empresas para o Município.
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No ranking das 100 melhores cidades do
Brasil para viver, estamos em 50º lugar,
sendo a única cidade do Norte e Nordeste na lista. O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) vai na mesma linha. Temos
também o segundo maior Produto Interno
Bruto (PIB) per capita do Ceará, graças às
centenas de condomínios residenciais, o
que gera fluxo de moradores com poder
aquisitivo. Estes índices vão melhorar ainda mais com a vinda do Polo [Industrial
e Tecnológico da Saúde] para o Eusébio.
Especial Eusebio - A Prefeitura possui algum projeto social para as famílias em condição de vulnerabilidade social?
Júnior - É uma das nossas prioridades,
onde entra o programa Renda Mínima,
mantido com recursos próprios da Prefeitura e que acompanha constantemente cada família beneficiada, mas
que exige contrapartidas do usuário,
como manter a frequência escolar dos
filhos, gastar 40% do benefício em
alimentação dentro do município e
trabalhar por até quatro horas diárias
em algum órgão público. Ao andar pelas ruas do Eusébio, você não encontra
ninguém pedindo esmola.
Especial Eusébio - Quais os planos
para 2015?
Júnior - Mais importante do que criar
um benefício, é mantê-lo. Na educação,
vamos dar continuidade às reformas estruturais das escolas e equipamentos
escolares, seja ampliando ou reformando. Está prevista a construção de pelo
menos dois ginásios em dois bairros
e mais três creches. Na saúde, são 19
equipes do Programa Saúde da Família
em 18 postos, sendo que há obras licitadas para mais dois postos de saúde.
O Centro Especializado em Reabilitação
(CER) está em fase final de licitação e
é um investimento de R$ 3,8 milhões,
com aporte financeiro do Governo Federal. O CER realizará serviços em reabilitação física, visual e intelectual e
será referência para mais nove municípios da Região Metropolitana. Com o
crescimento populacional do Eusébio,
investimos em infraestrutura, trabalho que vamos continuar nos próximos
anos, como por exemplo, o prolongamento e duplicação do Quarto Anel Viário, que terá uma extensão de 8,2 km
dentro do Município, ligando a CE-040
até a ponte da Sabiaguaba. Foi uma
parceria entre a Prefeitura do Eusébio
e o Governo do Estado para viabilizar
a execução da obra, a qual também vai
“abraçar” todo o Polo Industrial e Tecnológico da Saúde.

EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO
NOTA 10
COM 100% DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL INTEGRANTES DO
PROGRAMA DE TEMPO INTEGRAL, O MUNICÍPIO COMEMORA A BOA
PERFORMANCE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

O

s números do Eusébio na educação atestam o bom desempenho
em uma das áreas de maior importância para qualquer gestão.
Todas as 37 escolas da rede municipal
são de tempo integral, com 69,97% de
seus alunos estudando nos dois turnos
- maior índice da Região Metropolitana
de Fortaleza - e índice de abandono de
apenas 0,41%, enquanto no Estado foi
de 2,33% em 2013.
Além disso, quatro escolas alcançaram médias comparáveis às de países
do Primeiro Mundo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
de 2013, calculado a partir da taxa de
rendimento escolar e das médias de desempenho nos exames aplicados pelo

Sala de aula da Escola Neusa de Freitas Sá

SAÚDE
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). De acordo com
o Ministério da Educação (MEC), o resultado era previsto para ser alcançado
pelo Brasil somente em 2022. “É muito
gratificante ver essas escolas tão bem
avaliadas, mas queremos ir além. Mais
escolas nesse patamar devem surgir no
Eusébio neste ano, pois nossa política
é voltada totalmente para a aprendizagem”, afirma Ivonilde Santos, secretária
de Educação do Eusébio.
Na escola de tempo integral, os
alunos têm a opção de permanecer dez
horas diárias no ambiente escolar, com
o ensino regular em um turno e atividades de reforço no outro, além da prática
de esportes e participação nas oficinas
de capacitação, cultura e lazer. “É importante aliar a qualidade de ensino à
aprendizagem. O aluno que fica o dia na
escola faz quatro alimentações balanceadas e tem até o quinto ano a orientação pedagógica de um mesmo professor,
capaz de ajudar nas tarefas e trabalhar
as dificuldades de cada um. O aluno só
não fica na escola e longe das ruas se os
pais não quiserem”, complementa.
Para aproximar os pais do ambiente escolar, o Município decidiu incluir,
em 2014, a disciplina Formação Humana e Cidadania no currículo do Ensino
Fundamental II. “É uma estratégia para
trabalhar a família e discutir com os pais
temas relevantes como a questão das
drogas, por exemplo”, aponta. Segundo Ivonilde, a presença da família na
formação dos alunos é de extrema importância na educação do Eusébio. “Se
o aluno está faltando às aulas, o coordenador ou mesmo o diretor vai até a
casa dele para saber qual o problema.
E posso garantir que essa proximidade
está gerando bons frutos”, destaca.
Além da redução da evasão escolar, os
resultados da integração entre alunos,
pais e mestres têm se refletido na redução da violência no ambiente da escola e na melhoria no comportamento
dos alunos.
ESTRUTURA
Para a secretária, o baixo número de
alunos em sala de aula e a boa estrutura física são fatores importantes para
a manutenção da qualidade de ensino.
Em 2015, deve ser entregue uma nova creche no Parque Havaí para suprir
a demanda da região, além do Centro.
Também neste ano deverão ser concluídas as obras de ampliação do Centro de
Educação Infantil Maria Zuleide Rocha,
na localidade da Mangabeira, que vai
atender em período do tempo integral
as famílias com crianças de 0 a 4 anos.
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EM SAÚDE

MAIS DE 20 EMPRESAS DO SETOR FARMOQUÍMICO FUNCIONARÃO
NO EUSÉBIO A PARTIR DE 2016

O

Polo Industrial e Tecnológico da
Saúde (PITS) no Eusébio não vai
produzir apenas fármacos e medicamentos. Sua chegada vai desenvolver o segmento farmoquímico do
Estado, promover a inovação e a integração entre a academia e o setor privado e
empregar mão de obra especializada.
Por meio de parceria firmada entre
a Prefeitura do Eusébio e o Governo do
Estado, o polo, com mais de 20 empresas, produzirá, inicialmente, medicamentos para doenças raras como a
Taliglucerase Alfa Humana Recombinante, para a doença de Gaucher e a
primeira vacina do mundo contra febre
amarela produzida a partir de plantas.
O processo de produção a partir da
extração vegetal é uma novidade no
País. A tecnologia garante maior segurança do que os biológicos produzidos
a partir de vírus e bactérias, produz
menos efeitos colaterais e enfrenta

menor resistência do organismo humano que recebe o tratamento.
Desde o plano piloto, o empreendimento contempla o cuidado ambiental no
tratamento da área situada no entorno da
Lagoa da Precabura, integrando as áreas
verdes das matas naturais, das margens
ao projeto urbanístico. “Durante o funcionamento, teremos impactos ambientais reduzidos, por se tratar de empresas
limpas, com potencial de reinvenção, e
que não vão afetar a nossa qualidade de
vida por terem baixo impacto poluente”,
enumera Eilson Gurgel, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.
“O Polo abrigará centro de estudos
para oferta de pós-graduação como mestrado e doutorado, o que pode fazer com
que a rede de saúde do Eusébio seja utilizada como escola para compartilhamento
de saberes, o que é proveitoso para ambos os lados”, aponta Mário Lúcio Martildes, secretário de saúde do Município.

CUIDADOS COM A

Maquete eletrônica de futuro prédio da Fiocruz no Eusébio

ALGUMAS EMPRESAS DO PITS
FIOCRUZ

A Fundação Oswaldo Cruz
(FioCruz), ligada ao Ministério
da Saúde, terá um centro
de formação, pesquisa e
desenvolvimento com 13 mil m²,
23 salas de aula com capacidade
para 560 alunos, um prédio de
pesquisa de 15 mil m², com 15
laboratórios (dois deles de nível
de biossegurança 3), um prédio de
infraestrutura, auditório para 300
lugares, anfiteatro e praça.

CTI RENATO ARCHER

O Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer é uma

MATERNIDADE
E

m 2013, o Eusébio atingiu o
posto de município com a menor
taxa de mortalidade infantil do
País, com nove óbitos por mil
nascidos vivos, recebendo destaque no
relatório da Organização das Nações
Unidas (ONU). Em 2014, o Município
conseguiu aprimorar o resultado, reduzindo o índice para menos de cinco óbitos por mil nascidos vivos, taxa equivalente às de países como Austrália,
Inglaterra e Coreia do Sul, e menor que
a do Canadá, Nova Zelândia e Estados
Unidos, segundo o último relatório do
Fundo das Nações Unidas para a Infân-

cia (Unicef). Muito baixa e muito inferior à do Brasil, que deve ficar entre 15
e 20 por mil nascidos vivos.
“Será a taxa mais baixa da nossa
história”, destaca Mário Lúcio Martildes,
secretário de Saúde do Eusébio. Segundo o gestor, para alcançar os resultados
exitosos, é preciso combinar inovação e
aperfeiçoamento dos programas que já
vinham sendo bem executados. “Há dez
anos, estamos trabalhando um projeto
contínuo para a incorporação de novos
serviços para a população, com a ampliação do Hospital Amadeu Sá e a melhoria
da atenção materno-infantil”, enumera.

unidade de pesquisa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), que atua na pesquisa e no
desenvolvimento em tecnologia
da informação. Terá como foco de
atuação as áreas de componentes
eletrônicos, microeletrônica,
sistemas, software e aplicações de
TI, como robótica, softwares de
suporte à decisão e tecnologias 3D
para indústria e medicina.

ISOFARMA

A empresa cearense Isofarma,
líder na produção brasileira de
soluções parenterais em frascos de
até 100 ml, ocupará uma área de
cerca de três hectares no Polo.

O MUNICÍPIO DO EUSÉBIO REDUZIU
AS TAXAS DE MORTALIDADE
MATERNO-INFANTIL POR MEIO DO
ATENDIMENTO HUMANIZADO

O município faz também parte, desde 2012, da Rede Cegonha, programa do
Governo Federal que estabelece, dentre
várias ações, a implantação de Centros
de Parto Normal, onde a mulher é acompanhada por uma enfermeira obstetra,
com direito a métodos não farmacológicos de alívio da dor e à presença de familiares durante o trabalho de parto.
OUTRAS AÇÕES
Além das ações na área materno-infantil, o município também investe
em programas para melhoria da qualidade de vida da população, como o Servi-

ço de Atenção Domiciliar, que realizou
2.276 atendimentos a pacientes impossibilitados de deslocamento às Unidades Básicas de Saúde em 2014.
Quem precisa de cirurgias simples
também pode contar com a assistência
pública. Desde que o ambulatório de cirurgia geral foi implantado, o número
de operações realizadas foi dobrado. De
cerca de 30 cirurgias eletivas simples ao
mês, o Município passou a realizar 60,
no mesmo período. “Hoje não temos um
morador do Eusébio em fila de espera
para esse tipo de procedimento”, destaca Mário Lúcio.

SEGURANÇA

TRABALHO EM

EQUIPE
A

s ruas do Eusébio contarão
com câmeras para monitoramento ainda no primeiro semestre deste ano. Serão oito
dispositivos de alta resolução funcionando 24 horas por dia, nos sete dias
da semana, com acompanhamento de
guardas treinados para avaliar possíveis situações de risco para a população. Além disso, o sistema de vídeo
repassará para o órgão competente
informações sobre congestionamento de vias e infrações de trânsito em
tempo real.
“A central de monitoramento é um
projeto do Ministério da Justiça, realizado em parceria com a Prefeitura.
Nossa meta atual é aumentar o número de câmeras, cujas imagens serão
analisadas de uma central de alta tecnologia, e oferecer um pouco mais de

segurança para a população, que pode
fazer denúncias pelo telefone”, afirma
Lauro Leite, secretário de Segurança
Pública do Eusébio.
Terceiro município do País a criar
uma Secretaria de Segurança Municipal, em 2009, o Eusébio vem atuando
de forma integrada com os órgãos de
segurança, após a sanção presidencial do Estatuto Geral das Guardas
Municipais, que permite que a Guarda
Municipal colabore com os órgãos de
segurança pública em ações conjuntas, como encaminhar ao delegado de
polícia autores em flagrante delito,
registrar ocorrências e encaminhar
vítimas à Delegacia Metropolitana,
dentre outras atribuições.
“Por meio da ação integrada com
a Secretaria de Segurança Pública
do Estado, conseguimos reduzir por

GERAÇÃO DE EMPREGO
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POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, O EUSÉBIO TEM
TRABALHADO EM CONJUNTO COM OS ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PARA PROTEGER TANTO O PATRIMÔNIO
QUANTO A VIDA DA POPULAÇÃO
quatro meses consecutivos o número de homicídios no Município, em
comparação com 2013”, destaca. De
acordo com o secretário, os desafios
da pasta são semelhantes aos enfrentados por Fortaleza. “Estamos a
apenas 18 km de distância da Capital,
com a cidade crescendo em virtude da
chegada de empreendimentos comerciais e residenciais. Por isso que trabalhamos diuturnamente não só no
combate ao crime, mas também para
incentivar a aproximação e o apoio
da população”, explica.
PROJETOS SOCIAIS
Ações de cidadania como a Casa do
Cidadão, para emissão de documentos,
assessoria jurídica gratuita e o escritório do Departamento Estadual de
Trânsito do Ceará (Detran) também são

realizadas de forma conjunta com os
demais órgãos com postos instalados
no Município.
Outra estratégia é oferecer ações
preventivas na segurança escolar, por
meio de ronda especializada, com guardas capacitados para o tipo de atendimento. A Guarda Municipal também realiza trabalhos nas escolas, ministrando
aulas gratuitas de caratê, defesa pessoal
e capoeira com as crianças, sendo o bom
desempenho escolar o único pré-requisito para participação.
“A cada final de ano, há uma celebração para troca de faixa das crianças e
jovens, que renova o trabalho realizado
em conjunto com a Secretaria Municipal
de Educação. O nosso objetivo é preparar os futuros cidadãos para a vida em
sociedade, tendo a Guarda e a Polícia
como parceiros”, complementa.

Eusébio Open Mall inaugurado em outubro de 2014
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BOM PARA MORAR E

TRABALHAR
O

Eusébio foi o quarto município do Ceará em criação de
empregos em 2014, segundo informações do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram mais
de 13.645 novos postos com carteira
assinada, crescimento acelerado pela
instalação de empreendimentos como
o Shopping Eusébio Open Mall - com
as marcas Frangolândia, Ponto da Moda, Dose Certa, Rabelo, Americanas,
Academia Greenlife, CVC, dentre outras - , os supermercados Atacadão e
Guará e a concessionária de veículos
Guarautos. Destaque para o Polo Industrial e Tecnológico de Saúde, onde
funcionarão um núcleo da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Centro de

Tecnologia da Informação Renato Archer e mais 20 empresas da área da
indústria farmoquímica, com expectativa para geração de mais dois mil
empregos.
“Graças ao planejamento estratégico que foi traçado pela Prefeitura,
o Eusébio executa de maneira sustentável financeiramente a vocação que
tem para os setores de serviços, indústria, construção civil, varejo e, agora,
em tecnologia da saúde”, aponta Eilson Gurgel, secretário de Desenvolvimento Econômico.
Dentre os atrativos para a instalação das empresas estão a política de
incentivos fiscais adotada pelo Município, assim como a localização privilegiada e a infraestrutura para atender às necessidades de logística, caso

DENTRE OS ATRATIVOS
PARA A INSTALAÇÃO
DAS EMPRESAS ESTÃO A
POLÍTICA DE INCENTIVOS
FISCAIS ADOTADA PELO
MUNICÍPIO, ASSIM
COMO A LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

da construção da rodovia CE-010. “A
CE-010 foi fruto da parceria da Prefeitura do Eusébio com o Governo do
Estado para facilitar o escoamento da
produção por meio do Porto do Pe-

SERVIÇOS, VAREJO,
INDÚSTRIA,
CONSTRUÇÃO CIVIL E
TECNOLOGIA DA SAÚDE
SÃO AS VOCAÇÕES
DO EUSÉBIO PARA
GERAÇÃO LOCAL DE
EMPREGO E RENDA
cém, o que deve fomentar ainda mais
a vinda de novos empreendimentos”,
completa Gurgel.
CONSTRUÇÃO CIVIL
Pela localização próxima à praia e
à Capital, o Eusébio tem atraído muitos investidores ligados à construção
civil. Atualmente, são 150 condomínios de luxo em construção, com destaque para o Alphaville Ceará, o segundo maior do Brasil.
De acordo com o secretário, para
incentivar que os moradores de alto poder aquisitivo movimentem a economia
no Município, os setores de serviços
e o de varejo têm se desenvolvido na
mesma medida. “Movimentamos a economia local e levamos aos moradores
emprego e renda”, conclui.
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DESTAQUES

A MAIOR PAIXÃO DE

CRISTO
R

aios caíram do céu, peixes pularam para dentro do barco quando Jesus estava com os discípulos e o cenário se transformou
em mar, maravilhando a todos. Esses
foram alguns dos efeitos especiais da
encenação da Paixão de Cristo no Eusébio, evento que se torna cada vez
mais grandioso pela sincronia entre as
cenas, as músicas ao vivo e as sensações passadas para as mais de 12 mil
pessoas que foram à cidade cenográfica
Eusebelém nos dois dias de encenação.
Considerada a maior Paixão do Ceará, o evento reuniu 600 pessoas, entre atores, diretores, músicos e pessoal de apoio, os quais ajudaram a representar momentos como a tentação

de Jesus no deserto, o enforcamento
de Judas, a crucificação e a ascensão
aos céus nas cenas da história bíblica
mais conhecida do mundo.
“É uma produção grandiosa. A Paixão de Cristo é encenada há mais de 15
anos no Município, com infraestrutura
completa disponibilizada pela Prefeitura, como camarotes e arquibancadas”,
afirma Léo Abreu, secretário de Cultura
e Turismo. “A cidade chega a receber caravanas de espectadores de municípios
vizinhos, como Pindoretama, Fortaleza e
Aquiraz ”, complementa.
MAIS CULTURA
Além das datas comemorativas, a Secretaria de Cultura e Turismo coordena 19

cursos permanentes de arte-educação,
com aulas de balé, teatro e música no segundo período das escolas do Município.
Os projetos “Esquina musical” (apresentações de bandas), “Contação de estória”
(encenação de clássicos da literatura universal) e o Cine Club Zé Ferreira (exibição
de filmes em bairros da cidade) são alguns exemplos de atividades fixas oferecidas gratuitamente à população.
Grupos e artistas que se destacam
nas ações competitivas promovidas pela pasta da Cultura assinam contrato
com a Prefeitura do Eusébio para apresentações nos eventos da cidade, com
pagamento de cachê. “É uma forma de
incentivar e apoiar as atividades artísticas”, acrescenta Léo.

COM A PRÓPRIA ENERGIA

A

Autarquia Municipal de Meio
Ambiente e Controle Urbano
(AMMA) instalou em sua sede
um micro gerador de energia
eólica. O equipamento tem capacidade para gerar 5.500 kW/h de energia e
está suprindo todo o consumo do órgão
municipal, o qual vai deixar de lançar
470 toneladas de dióxido de carbono
na atmosfera, um dos gases causadores do efeito estufa. A AMMA-Eusébio é
o primeiro órgão público do Estado do
Ceará a gerar a própria energia.
Segundo o presidente da AMMA,
Celso Rodrigues, o excedente que está
sendo produzido será usado como crédito junto a Coelce para o abatimento da
conta ou poderá ser cedido para outro
beneficiário. “Esse projeto condiz com
a nossa missão, pois além de órgão fiscalizador e de controle, temos uma forte
atuação na preservação do meio ambiente. Com esse projeto, que gera energia renovável e não poluente, teremos
também uma redução significativa da
emissão de CO² na atmosfera”, afirma.

O micro gerador é um projeto
piloto. A partir do desempenho do
equipamento, o projeto poderá ser
estendido para os demais órgãos da
Prefeitura do Eusébio.
Em 2014, a AMMA realizou a estratégia “Eusébio mil vezes mais
verde”, com o objetivo de plantar
mil árvores em toda a cidade. A ação
executou o plantio das mudas nos órgãos municipais, Polo de Lazer, ruas,
avenidas e praças. No mesmo tema de
preservação do meio ambiente, a Autarquia desenvolve o programa “Adote o Verde, Adote Uma Praça”, que
viabiliza parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação
de áreas municipais em parceria com
a sociedade civil organizada. A partir
desse projeto, foi inaugurada a Praça
Odilon Arrais, no bairro Urucunema,
adotada pela Construtora Dubê. A
Praça 23 de Junho também foi adotada pela empresa 3Corações e passará
por reforma.

FOTOS DIVULGAÇÃO

O EVENTO REÚNE MAIS DE 600 PESSOAS NA PRODUÇÃO. O
MUNICÍPIO DO EUSÉBIO INCENTIVA A CULTURA NAS ESCOLAS
E OFERECE À POPULAÇÃO ATIVIDADES O ANO TODO

