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Apresentação

Este caderno reúne informações sobre um dos territórios que compõem a cidade de Fortale-
za. Ele deverá servir, entre outras utilidades, para auxiliar na elaboração de uma Agenda para o 
desenvolvimento sustentável deste território.

Isso faz parte do que foi proposto pelo Plano Fortaleza 2040 para contribuir na transforma-
ção de Fortaleza em uma cidade mais acolhedora, justa e com oportunidades para todos os seus 
moradores.

De acordo com este Plano, cada território da Cidade deverá elaborar, de maneira comparti-
lhada entre as suas comunidades e o poder público, e acompanhar a implementação de agendas 
territoriais que permitam executar as ações propostas pelo Fortaleza 2040.

Para isso, foi realizada uma consulta, durante o ano de 2018, objetivando identificar os terri-
tórios existentes. Atualizou-se, assim, um total de 39 territórios, para os quais se propõe o fun-
cionamento permanente de um Fórum que aproxime as comunidades do poder público municipal 
em um permanente diálogo, fortalecendo, desse modo, a governança territorial em Fortaleza. 

Por agendas territoriais considera-se um conjunto de estratégias voltadas para o desenvol-
vimento de cada território, pactuadas entre as comunidades e o poder público, reunindo ações de 
curto, médio e longo prazo.

A sua elaboração nasce de uma análise da atual situação do território, apropriando-se das 
informações disponibilizadas pelo setor público (o que já existe e o que se planeja para o territó-
rio), e avaliando as suficiências e as carências de modo a identificar as ações prioritárias para o 
desenvolvimento territorial.

Este trabalho está sendo realizado pela Prefeitura de Fortaleza, desenvolvido pelas atuais 
Secretarias Regionais, apoiado pela Coordenadoria Especial de Participação Social (Ceps) e arti-
culado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).
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BARRA DO CEARÁ

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO

 Fonte: Iplanfor, 2018
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 1 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

 
Território formado pelo bairro Barra do Ceará:

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  
Domicílios Particulares Permanentes 21.472
População Residente 72.423
População Homens 34.658
População Mulheres 37.765
Razão de Dependência Jovens 36.1%
Razão de Dependência Idosos 6.9%
Razão de Dependência Total 43%
Índice de Envelhecimento 19.2%

Razão de Masculino x Feminino 91.8%
Razão Crianças-Mulheres 28.4%
Média de moradores por Domicílios 3.6
Proporção de domicílios ocupados 94.7%
Proporção de domicílios não ocupados 5.3%

 

2 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXISTENTES

No território estão situados os equipamentos públicos municipais descritos na tabela abaixo.  

Um primeiro exercício do Fórum poderá ser uma avaliação do estágio atual do seu funcionamento – se está funcio-
nando de forma satisfatória ou não.  Em caso de resposta negativa, poderia ser feita uma breve avaliação de quais as 
causas disso.

EQUIPAMENTO ENDEREÇO

Área Verde Rua 7 / Rua 4

Areninha da Barra do Ceará Rua Dos Abolicionistas 25

Campo de Futebol Rua São José

Campo de Futebol Av. José Lima Verde

Campo do Cruzeiro Rua Tupã

Centro de Educação Infantil Agostinho Moreira e Silva Rua Peri, 20

Centro de Educação Infantil Casimiro José De Lima Filho Av. Francisco Sá, 6449

Centro de Educação Infantil Dois de Dezembro Rua Araquém, 860

Centro de Educação Infantil Rachel de Queiroz Trav. Aurélio Lavôr, 99

Centro de Educação Infantil Vila do Mar Rua Dr. José Roberto Sales, S/N

Creche Conveniada Arpoador Rua Grito de Alerta, 136

Creche Conveniada Otacila Frota Bezerra Rua Francisco Calaça, 100

Creche Conveniada Pequeno Polegar Rua Moacir, 45

Cuca Av Pres Castelo Branco

EEEP Paulo Petrola Rua Saldaria, S/N

EEFM Estado de Alagoas Av. Pres Castelo Branco, 5244

EEFM Fernando Cavalcante Mota Rua da Salema, 85
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EEFM São Jose dos Arpoadores Rua Dona Mendinha, 90

Escola de Tempo Parcial Agostinho Moreira E Silva Rua Peri, 20

Escola de Tempo Parcial Casimiro José de Lima Filho Av. Francisco Sá, 6449

Escola de Tempo Parcial Dois De Dezembro Rua Araquém, 860

Escola de Tempo Parcial Dom Antônio Batista de Fragoso Av. Francisco Sá, 7945

Escola de Tempo Parcial Francisco das Chagas de Farias Rua Des. Hermes Paraíba, 135

Escola de Tempo Parcial Francisco Domingos da Silva Av. Presidente Castelo Branco, 4707

Escola de Tempo Parcial Jader de Figueiredo Correia Rua Tocandira, 61

Escola de Tempo Parcial Rachel de Queiroz Av. Presidente Castelo Branco, 5010

Escola de Tempo Parcial Reitor Pedro Teixeira Barroso Av. Francisco Sá, 6623

Escola de Tipo Integral Aldemir Martins Av. Francisco Sá, 7460

Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter (HDGMJW) Av.Dom Aloisio Lorscheider, 1130 

Praça Av. D

Praça Rua 5 / Rua 3

Praça Rua Larga / Rua Irmã Ana Maria

Praça Rua Álvaro Garrido / Rua Amor Perfeito

Praça Rua Amor Perfeito / Rua 3

Praça Av 20 de Janeiro / Rua Marília de Dirceu

Praça Av 20 de Janeiro / Rua Cabo Reis

Praça Av. C / Rua 33

Praça Rua Wicar Bastos Cavalcante / Rua Graça 
Aranha

Praça Rua 20 de Janeiro / Rua Mal Napion

Praça 13 de Rochdale Av 13 de Rochdale / Rua Hildebrando de 
Melo

Praça Marcelo Preste de Queiroz Rua Florêncio de Alencar / Av Cel Carvalho

Praça Percides Benício Rodrigues Rua 3 / Av Cel Carvalho

Residência Terapêutica Av. Dr. Themberg, 1970

UAPS 4 Varas Rua Profeta Isaías, 456. 

UAPS Casemiro José de Lima Filho Av. Francisco Sá, 6449

UAPS Chico da Silva Avenida Castelo Branco, 4707

UAPS Lineu Jucá Rua  Vila Velha, 101 

Unidade de Acolhimento Av. Presidente Castelo Branco.6283

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Rua Cândido Castelo Branco S/N
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Autor Desconhecido

Forte São Sebastião

 Gravura de Arnoldus Montanus retratando o forte na barra do rio Ceará, região da atual cidade de 
Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Brasil.
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3 - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO
Assentamentos  precários  são  aqueles  classificados  pelo  IBGE  como  aglomerados  cons-

tituídos  por  51  ou  mais  unidades  habitacionais  caracterizadas  pela  ausência  do  título  de  
propriedade  e que tenham pelo  menos  uma  das  características  a  seguir:  irregularidade  das  
vias  de  circulação  e  do  tamanho  e  forma  dos  lotes  e/ou  carência  de  serviços públicos  es-
senciais  (como  coleta  de  lixo,  rede  de  esgoto,  rede  de  água,  energia  elétrica  e  iluminação  
pública).

RELAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO TERRITÓRIO

Barra do Ceará
•	 Dunas II / Goiabeiras 

Morro do Santiago 
Brisa da Praia 
Planalto das Goiabeiras 
Planalto Barra 
Dunas I 
Ceci 
Conjunto Goiabeiras /Entrada das Goiabeiras / Vila Nova 
Travessa José Vilar / contorno Presidente Castelo Branco 
Sonho Meu 
Jardim Petrópolis (?) 
Comunidade Novo Lar 
Comunidade Goiabeiras 
Terra Prometida 
Cimpelco 
Quatro Varas 
Zenaide Magalhães 
Seis Companheiros/Costa Oeste 
Tapajós 
Rua Francisco Calaça 
Travessa Olical 
conjunto Anita Garibaldi 
Santo Amaro 
UMJIR/ José Maria Vasconcelos 
Jaciara 
Sítio Aratanha/Grafisa 
Santa Maria Gorete I 
Comunidade Seis Companheiros/ Santa Maria Gorethe 
Vilagg 
Seis Companheiros 
Buraco da Gia 
Vila Márcia 
Rua Poty 
Sete Prédios 
Vila Ivone 
Francisco Sá 
Parque Ibiapava / Sete Prédios 
Conjunto Popular 
Comunidade Riacho Doce / Jardim Iracema 
Conjunto Tropical 
Boa Esperança/Colibri 
Beco Francisco Sá 
Av. 20 de janeiro 
20 de Janeiro 
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MAPA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO TERRITÓRIO

 Fonte: Iplanfor, 2018
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1

2

3

Código da Linha Nome da Linha
10 Icarai / Fortaleza (via Barra do Ceara)
11 Barra do Ceará/Cais do Porto (STPC)
16 Cuca Barra/Papicu
51 Grande Circular I
52 Grande Circular II
54 Granja Lisboa/Goiabeiras (STPC)
70 Cuca Barra/Parangaba/Centro

92
Antônio Bezerra/Papicu/Praia de 
Iracema

101 Beira Rio

366
Cumbuco - Beira Mar (via Barra do 
Ceará)

10180 Barra do Ceará/Ceasa

Código da Linha Nome da Linha
70 Cuca Barra/Parangaba/Centro
70 Cuca Barra/Parangaba/Centro
10 Icarai / Fortaleza (via Barra do Ceara)

Código da Linha Nome da Linha
115 Jardim Guanabara/Fco Sá
10 Icarai / Fortaleza (via Barra do Ceara)
42 Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu
70 Cuca Barra/Parangaba/Centro
80 Fco Sá/Parangaba

114 Cj Nova Assunção/Fco Sá
115 Jardim Guanabara/Fco Sá

- Icaraí via Barra do Ceará

AV. LESTE OESTE

RUA SENADOR ROBERT KENNEDY

AV. FRANCISCO SÁ

LINHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS

1

2

3
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4 - AÇÕES PROPOSTAS PELO FORTALEZA 2040

• Regulamentação e elaboração dos PIRF das Zeis
   
• Melhoria Habitacional das unidades situadas nos assentamentos precários urbanizados ou que 
serão alvo de urbanização 

• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados 

• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem 
reassentamento 

• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados 

• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem 
reassentamento 

• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados 
 
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem 
reassentamento 
 
• Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital.  
 
• Ampliação dos Conselhos Comunitários de Defesa Social (CCDS) para todos os bairros da capital 
cearense, visando ao controle social da qualidade dos serviços na área de Segurança Pública e 
contribuir para a mediação de conflitos  
 
• Apoio às  ações de comercializa¬ção (feiras, eventos, rodada de negócios etc.). 
 
• Criação de empreendimentos produtivos de coleta e recicla¬gem de materiais recicláveis. 
 
• Apoio à criação de empreen¬dimentos autogestionários de produção, comercialização e consu-
mo sustentáveis. 
 
• Promoção do acesso a mercados (realização de feiras, rodada de negócios e ações de  marke¬-
ting).  
 
• Estímulo à formalização de pequenos negócios. 
 
• Promoção de capacitação técnica e gerencial aos pequenos produtores de artesanato

0 Equidade territorial, social e econômica
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O Plano Mestre Urbanístico proposto pelo Fortaleza 2040 propõe, na área do território:

•	 Corredores de Urbanização No. 5 e 14

•	 Plano Específico Morro de São Tiago

•	 Parque da Foz

 Fonte: Iplanfor, 2018

Cidade conectada, acessível e justa1
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EIXO 3

 • Implantação de  Ambientes Científico-Tecnológicos criativos e lúdicos de Aprendizagem nas ins-
tituições educacionais municipais, privilegiando o laboratório e a experimentação.

• Garantia de condições satisfatórias na infraestrutura  de 100% das instituições educacionais e 
aquisição de equipamentos, materiais de apoio, recursos pedagógicos e livros para as bibliotecas, 
necessários ao eficiente funcionamento do parque escolar.  

 • Ampliação do atendimento em creches. 

 • Ampliação da rede física da educação infantil com a construção de 420 Centros de Educação 
Infantil (CEI).    

 • Adequação de 100% dos Centros de Educação Infantil garantindo a acessibilidade universal às 
crianças com deficiência.  

 • Criação e implantação em 100% das instituições educacionais de uma rede preventiva de prote-
ção à criança, em parceria com as famílias, poder público e sociedade.      

 • Implantação de ambientes de interatividade com o uso de tecnologias em 100% nos Centros de 
Educação Infantil.    

 • Implantação de ateliê em 100% das instituições de Educação Infantil como ambientes em que as 
crianças possam se expressar utilizando-se das mais diversas linguagens.  

 • Ampliação da oferta de escolas de tempo integral para 100% da demanda manifesta de 6 a 14 
anos.            

 • Ampliação do parque escolar da rede municipal de ensino de Fortaleza, com a construção de 
unidades escolares de ensino fundamental.

 • Reforma geral e ampliação (para atendimento da demanda) de 100% das unidades escolares de 
ensino fundamental da rede municipal. 

 • Construção e reforma de espaços poliesportivos e multifuncionais para atividades esportivas, 
artísticas e culturais, conforme necessidade.

 • Adequação arquitetônica de 100% das escolas de ensino fundamental garantindo acessibilidade 
às crianças com deficiência.  

 • Criação de ambiente de acolhimento para os filhos dos alunos em 100% das escolas de Educa-
ção de Jovens e Adultos - EJA.

 • Fortalecimento do protagonismo infantojuvenil, com a criação de câmaras infantojuvenis e grê-
mios e/ou outras organizações estudantis.

EIXO 2 - Vida

 • Implantação de brinquedotecas.

• Academias ao ar livre.
 
•  Construção de cachorródromos.

•  Mapeamento, monitoramento e apoio às atividades de esporte elazer oferecidas gratuitamente 
às comunidades. 

 • Implantação de espaços para a interação de crianças e adolescentes (praças, parques infantis, 
quadras, espaçoes culturais, multifuncionais).  

 • Articulação, fomento e fiscalização de parcerias entre a prefeitura e iniciativa privada para im-
plementação da Lei da Aprendizagem (inclusão no mundo do trabalho).

• Implantação de berçários nos Centros de Educação Infantil.

•  Construção de Praças da Juventude com conselhos de gestão.

• Criação de bibliotecas comunitárias por meio de editais.

• Calendário anual de eventos para idosos.  

Vida comunitária, acolhimento e bem estar2

Desenvolvimento da cultura e do conhecimento3
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 • Turismo.

EIXO 6

 • Implantação dos Fóruns Territoriais.

EIXO 5

 • Economia Criativa.

 • Economia do Mar.

 • Dinamização do comércio e de serviços.

EIXO 4
• Parque urbano Morro São Tiago

• Criação de trilhas nos manguezais (Cocó e Rio Ceará)

• Supressão de espécies invasoras.

• Educação ambiental.

• Incentivo à permacultura, agroecologia e agricultura orgânica.

• Controle de zoonoses.

• Estímulo à adoção de praças.

• Criação de linhas de transporte não poluentes.

• Aproveitamento econômico dos resíduos sólidos.

• Redução de perdas no sistema de abastecimento de água.

• Universalização da cobertura do esgotamento sanitário e da coleta de resíduos sólidos.

• Incentivo à coleta seletiva.

• Eliminação dos pontos de lixo.

• Instalação de ecopontos.

• Ampliação da rede de drenagem.

 • Implantação de distritos de Cultura.

 • Dinamização de roteiros culturais.

 • Fomento às tradições culturais das comunidades.

 • Valorização do conhecimento sobre a memória dos bairros.

 • Requalificação do entorno de imóveis de relevância cultural.

 • Ampliação de qualificação de espaços públicos.

 • Criação de polos culturais inteligentes.

 • Ocupação de praças com ações de arte e cultura.

 • Fomento às atividades culturais de jovens artistas.

 • Agentes locais de inovação.

 • Apoio à expansão de banda larga de internet.

Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais4

Dinamização econômica e inclusão produtiva5

Governança municipal6
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5 - ALGUMAS DEMANDAS IDENTIFICADAS

Por ocasião do ciclo de planejamento participativo de 2018, foram levantadas as seguintes 
demandas da população para a ação do Poder Municipal:

BARRA DO CEARÁ

•	 Reativar Associação dos Pescadores, Rua das Caravelas, s/n. Construído há mais dos 8 anos, ne-
nhuma atividade foi desenvolvida.

•	 Reativar prédio que foi creche da prefeitura, pois está abandonada há mais de 10 anos, Rua Ana 
Maria nº 30. As creches existentes não atendem à demanda dos moradores do Bairro.

•	 Reforma da associação Pequeno Cidadão, o prédio se encontra deteriorado, Rua Santa Rita nº 81. O 
prédio é utilizado em ações de saúde, se fazendo necessário uma infraestrutura mais segura.

•	 Construção de área de lazer para a população do Bairro, O local é utilizado como depósito de lixo 
pelos moradores, localizado no Morro do Jackson do Pandeiro, a população sofre com poucos lo-
cais de lazer e o local traz riscos à saúde da população.

•	 Conserto de Bueiro em rua de acesso à praia, Rua Santa Rita, de modo a tornar possível o 
acesso de veículos e trazer segurança para os pedestres.

•	 Asfalto na Rua Walter Pompeu.

•	 Pavimentação da rua, Rua Manoel Gadelha.

•	 Pavimentação da rua, Rua Taperuaba.

•	 Pavimentação da rua, Rua Santa Rita.

•	 Pavimentação e saneamento da rua Rua Lídia Petri.

•	 Pavimentação e saneamento da rua Rua Santiago da Barra.

•	 Pavimentação e saneamento do acesso Travessa Ceci.

•	 Pavimentação da Rua Larga e travessas Vitória e Travessa Areia Branca.

•	 Reforma da Praça Santa Rita.
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OLHAR DOS MORADORES SOBRE O TERRITÓRIO EM 2015 – PLANO FORTALEZA 2040

CARACTERIZAÇÃO

 A Barra do Ceará é um berço histórico do Ceará. Nela foi iniciada a colonização do território, 
onde Pero Coelho criou o Fortim de São Tiago em 1604. Neste mesmo local em 20 de janeiro de 
1612, Martim Soares Moreno, construiu o Forte de São Sebastião.
É um bairro com forte expressão esportiva e onde se situa a sede do Ferroviário Atlético Clube.
São marcos construídos:

• A Ponte sobre o rio Ceará que liga a cidade de Fortaleza à Caucaia, sendo um cartão postal 
de Fortaleza a ponte sobre o Rio Ceará encontra-se com vários buracos ao longo de seu 
percurso, que atrapalham o tráfego de transportes e pedestres.

• Fortim de São Tiago encontra-se em bom estado de conservação

• Vila do Mar encontra-se com alguns buracos em sua via que atrapalham o tráfego de 
transporte.

•Sede do Ferroviário Atlético Clube: está em bom estado.

•SESI da Barra do Ceará: está em bom estado.

•HIDROPORTO CONDOR: Localizado às margens do Rio Ceará, na Altura do Nº 1374 na Av. 
Rad. José Lima Verde. Foi desativado em 1943.

São recursos naturais:

•Praias da Barra do Ceará e das Goiabeiras: impróprias para banho devido ao nível elevado 
de poluição.

•Riacho do Sesi: bem conservado apenas dentro do Sesi. Ao longo de seu percurso externo 
ao Sesi apresenta sinais de poluição.

•Manguezal do Rio Ceará: apresenta-se com sinais de poluição e desmatamento devido 
ocupação da área.

•Morro Santiago da Barra do Ceará: área invadida pela ocupação e construção de casas e 
barracos.

•Morro das Dunas I e II: área invadida por ocupação e construção de casas e barracos.

 Nas Goiabeiras existiu um grande aterro sanitário que, após alguns anos, foi transferido 
para o bairro Jangurussu. Devido a este fato moradores até hoje sofrem as consequências em 
suas moradias, que apresentam sérias rachaduras comprometendo as mesmas.
São pontos fortes do Bairro o Comércio das Avenidas. Leste- Oeste, Francisco Sá, Coronel Carva-
lho, José Lima Verde e Robert Kennedy e hospitalidade das pessoas; Pontos fracos são a violência, 
a prostituição, o Tráfico de drogas e falta de Segurança.

Acesso à rede coletora de esgotos 
 Com relação à coleta de esgotos há problemas identificados: Esgotos cheios e expostos à 
população, causando transtornos nos seguintes locais: Av. José Lima Verde ao lado CUCA; Av. 20 de 
Janeiro entre Av.Senador Robert Kennedy e Rua Jacaúna; Rua Abolicionista com Rua Zambaia; Rua 
Jackson do Pandeiro com Rua Santiago da Barra. Fezes das residências jogado no canal que de-
semboca na praia das Goiabeiras. Canal da Comunidade Cimpelco, cortado pela Rua Seis Compa-
nheiros, onde casas foram construídas à margem e fizeram ligações que deveriam ir do banheiro 
ao esgoto; mas que na verdade vão do banheiros daquelas casas ao canal citado anteriormente.
Na Travessa Trinta e Um de Dezembro na Comunidade da Cimpelco não existe nenhum sistema de 
esgoto, mesmo já tendo sido solicitado o serviço através de ofícios às autoridades competentes, 
fato este que dificulta muito a vida dos moradores desta travessa. Na Travessa Trinta e Um de De-
zembro na Comunidade da Cimpelco. CEP 60332-120.
Drenagem

 Existe a falta deste serviço na Barra do Ceará. Comunidade da Cimpelco, 4 varas, Conjunto 
Popular, Goiabeiras, Conjunto Tropical e na Comunidade Novo Lar.
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Iluminação Pública

 Existem problemas com a iluminação precária, facilitando atos de violência em locais com 
pouca ou nenhuma iluminação: Av. Francisco Sá, entre Av. Robert Kennedy e Av. Coronel Carvalho. 
Na Av. Mozart Lucena no início ainda na Barra do Ceará. Av. Vila do Mar. Praça Hermes Pereira. Con-
junto Sete Prédios. Praça do Campo Beira- Rio (Goiabeiras) e no Campo do Grêmio.

Mobilidade

 Há necessidade de aumentar as linhas de ônibus que dão acesso ao bairro. A modificação da 
Rota da Linha Alternativa 06; a demora excessiva de ônibus das linhas Antº Bezerra/Vila do Mar/
Náutico e do Transporte Alternativo da Linha 54. A ponte sobre o riacho que passa no Conjunto 
Tropical próximo à Av. Francisco Sá se encontra danificada e interditada, impossibilitando o tráfego 
de transportes e de pedestres.

ACESSO AOS SERVIÇOS 

Educação

 Escolas e creches. Escola de Ensino Médio eProfissionalizante Paulo Petrola (nas Goiabei-
ras).Funciona bem a entrega de material didático e fardamento aos alunos. A Escola de Ensino 
Médio e Profissionalizante Paulo Petrola oferece educação de qualidade e em tempo integral. Falta 
creches e escolas para atender a população. A falta disso faz com que crianças tenham que pegar 
ônibus escolar para estudar em escolas distantes de suas casas.

Saúde

 Postos de saúde: prédios novos, mas atendimento precário, falta de medicamentos e de 
profissionais.

Assistencia social 

 CRAS. Atendimento às famílias de baixa renda. Poucos serviços ofertados e o atendimento 
tem que ser agendado com baixo número de pessoas a serem atendidas diariamente.

Esporte

 Campos: Beira-Rio, Grêmio e Sete-Prédios. Escolinhas de Surf e CapoeiraIncentivo ao es-
porte. Péssimas condições dos Campos. Falta de acesso à quadra do CUCA por equipes de Futsal 
do Bairro.

Cultura

 CUCA. Escolinhas de Capoeira e Boi Bumbá do Mestre Zé Pio. Incentivo à cultura A população 
da Barra do Ceará tem pouco acesso aoCUCA, uma vez que não há divulgação dos serviços oferta-
dos à comunidade; os eventos não são divulgados e os profissionais do Cuca não são da Comuni-
dade.

Segurança

 Ronda do Quarteirão, 33ª Delegacia de Polícia e Policias colocados em alguns pontos estra-
tégicos do Bairro. Segurança. Os policiais não tem conhecimento da realidade do bairro e os que 
ficam expostos em locais estratégico colocam suas vidas em risco devido ao pouco número de 
policias nestes pontos, o que não impede ataques violentos aos mesmos e a comunidade. A 33ª DP 
tem atendimento precário, uma vez que, para se fazer B.O. tem que se dirigir ao 7º DP.

Outros

 CEPID – Centro Profissional de Inclusão ao Deficiente. Atendimento ao deficiente e idosos e 
suas famílias. Poucos serviços ofertados à comunidade.
INTEGRAÇÃO SOCIAL 
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Oportunidades de lazer

 Calçadão da Av. Vila do Mar. Acontecem sempre aos finais-de- semana moradores e pe-
quenos empreendedores expõem comidas e bebidas à venda e aluguel de brinquedos pra 
crianças. Projeto Bombeiros na Comunidade. Acontecem em horários matinais durante a semana 
no Vila do mar. O grupo de bombeiros é promovido pelos bombeiros e incentiva o esporte. SUGES-
TÃO: criação de academia na Comunidade, nas praças e Vila do Mar além de bicicletário.

Manifestações culturais 

 Bumba-meu-boi: faz a festa no dia de São Sebastião (20 de janeiro) e em outros eventos pré 
definidos. A sede desta cultura é na Rua Vento Leste nas Goiabeiras. Bumba-meu-boi é promovido 
pelo Mestre Zé Pio. Caminhada com Maria – acontece no dia 15 de agosto nas Avenidas. Leste-Oes-
te e Coronel Carvalho. A Caminhada com Maria é promovida pela Arquidiocese de Fortaleza. Festas 
Juninas - acontecem nos meses de junho e/ou julho, acontecem no CUCA., promovidas pela Prefei-
tura de Fortaleza. Festa de São Sebastião: Acontece na igreja de São Sebastião, na Av. 20 de Janeiro 
sempre no dia 20 de Janeiro. Promovida pela Igreja de São Sebastião, moradores e patrocinadores.

Parques e praças

 Praça do Campo Beira-Rio. Esporte, lazer e religião. Falta segurança e iluminação. Praça 
Hermes Pereira. Esporte e lazer. Situação precária: falta iluminação, segurança e manutenção.  
Praça do Ferroviário. Esporte. Situação precária: falta iluminação, segurança e manutenção. Praça 
São José. Lazer. Encontra-se em bom estado de conservação, uma vez que são os moradores que 
se organizam e fazem manutenção da mesma.

Principais conflitos 

 Prostituição e tráfico de drogas em comunidades da Barra do Ceará. Acontecem devido à 
falta de segurança, educação de qualidade, geração de renda e de incentivo ao esporte e ao lazer. 
Os envolvidos são moradores, geralmente, ociosos e/ou vindos de famílias desestruturadas das 
comunidades da Barra do Ceará.

Organizações atuantes 

 Associações Comunitárias, Pastorais do idoso e da criança, Associação Afro-brasileira, Gru-
pos religiosos, grupos de jovens e Ligas esportivas de Futebol. Atividades diversas, como reuniões 
de moradores e/ou de grupos para articulações em busca de benefícios para as comunidades. Os 
Grupos religiosos incentivam a religião. Associação Afro-brasileira incentiva a cultura e religião 
e busca direitos e benefícios para pessoas negras e seus familiares. A Liga esportiva incentiva o 
esporte através do Futebol.

Economia

PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 Comércio (Gastronomia, Moda eVariedades), Indústria, Fábricas de Costuras, Feira- Livre, 
Turismo (Pousadas) e Motéis.

Atividades informais 
 
 Facções de costuras, microempreendedores e ambulantes.
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