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Por WALTER SANTOS

CEARÁ AGORA FOCA AÇÕES 
PARA ALÉM DE 2050
Governador revela com detalhes as metas e realidade que fazem
do seu Estado ambiente de superação e avanços dialogando com Exterior

Revista NORDESTE - O senhor re-
velou em recente exposição para 
investidores que o Ceará trabalha a 
perspectiva de implantação de po-
líticas voltadas a 2050. Como cons-
truir essa projeção de longo prazo 
diante de processos eleitorais que 
podem afetar a longevidade?
Camilo Santana: O Brasil como um 
todo perdeu a cultura de planejar a 
médio e longo prazo. A ideia do Ceará 
2050 é recuperar essa rotina de discutir 
e debater as ações para a nossa socie-
dade. Pensar qual o Ceará que nós 
queremos para o futuro, independente-
mente de governo. Este é um projeto de 
Estado. Ele está sendo discutido com 
todos, envolvendo os setores produti-
vos, sociais e políticos. Este plano visa 
nortear ações. Vai ser muito mais uma 
referência que vai indicar não só um 
novo direcionamento das estratégias 
do Estado, mas de alguns projetos que 
vai quantificar e deixar para que os pró-
ximos governos possam priorizá-los. 
Obviamente, isso acontece em paralelo 
a todas as ações prioritárias que são de-
senvolvidas neste momento no estado.

NORDESTE - Chamou a atenção o 
seu reconhecimento de que o pro-
cesso de seu governo há 4 anos e 

mbora o Nordeste brasileiro 
alimente uma aura de re-
sultados acima da média no 
país, ninguém duvide que 

o estado do Ceará usufrui de ótimos 
índices com diálogos promissores no 
âmbito internacional, que já faz o Go-
verno trabalhar a perspectiva de pla-
nejamento 2050. Foi o que revelou 
em entrevista exclusiva o governador 
Camilo Santana empolgado com os 
novos investimentos, indicadores so-
ciais e projetos de impacto, como o 
cabo de fibra ótica que está chegando 
em Fortaleza direto da Europa.

E
“A IDEIA DO CEARÁ 
2050 É RECUPERAR 

ESSA ROTINA DE 
DISCUTIR E DEBATER 

AS AÇÕES PARA A 
NOSSA SOCIEDADE. 

PENSAR QUAL 
O CEARÁ QUE 

NÓS QUEREMOS 
PARA O FUTURO, 

INDEPENDENTEMENTE 
DE GOVERNO. ESTE 

É UM PROJETO DE 
ESTADO” 
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7 meses é fruto de um contexto 
histórico continuado. A partir de 
qual governo o Ceará interrompeu 
o atraso e estabeleceu políticas de 
avanços?
Camilo Santana:  O Estado do Ceará 
teve, nas últimas décadas, gestores zelo-
sos pela situação fiscal, pela austeridade 
com as contas públicas. Recebi o gover-
no com muitos desafios, mas com mui-
tos avanços, e muito bem organizado. 

NORDESTE - Como o Governo do 
Ceará conseguiu conquistar a con-
dição de HUB aéreo, a partir da Air 
France/KLM/GOL terem escolhido 
Fortaleza, portuário com Pecém/
Porto de Amsterdã e de comuni-
cação com os vários continentes a 
partir dos cabos de fibras óticas?

Camilo Santana: O Ceará vive um 
momento importante na área eco-
nômica. A internacionalização da 
economia cearense já é uma realida-
de com a trinca de hubs – formado 
pelos hubs de dados e telecomunica-
ções (Sacs, da Angola Cables), aéreo 
(Air France-KLM/Gol) e portuário 
(parceria com o Porto de Roter-
dã). O tripé permite mais geração 
de emprego e o consequente de-
senvolvimento econômico do nosso 
Estado. Vamos atrair cada vez mais 
empresas. A consolidação da trinca 
de Hubs é resultado de uma série 
de investimentos do Governo do 
Ceará e tem sido uma importante 
estratégia para o desenvolvimento 
do nosso estado. Criamos toda uma 
ambiência, um conjunto de fato-

res que fazem com que o Ceará se 
diferencie no contexto nacional e 
internacional. Temos a localização 
geográfica a nosso favor e somos 
o Estado que mais investe no país, 
com ótima situação fiscal, que honra 
com seus compromissos e melhor 
nível de transparência. Somos refe-
rência de educação básica do país. E 
quando um investidor tem interesse 
em vir para o Estado, ele se depara 
com uma estrutura muito mais con-
solidada, mais madura para estabe-
lecer seus negócios.O que busco é 
transformar o Ceará num estado 
inovador, competitivo e sustentável.

NORDESTE - Há informações de 
que estão em vias de implemen-
tação dois novos cabos intercon-

tinentais, a partir de Fortaleza. 
Procede?
Camilo Santana: Em breve, nosso 
estado ganhará reforço com a chegada 
de mais um cabo de fibra óptica que 
vai conectar o Brasil ao continente eu-
ropeu. Além dos 12 cabos que conec-
tam o Brasil aos Estados Unidos e à 
África, a empresa espanhola EllaLink 
já iniciou a construção de um cabo 
submarino saindo de Marseille (Fran-
ça), passando por Madri (Espanha), 
Lisboa e Ilha da Madeira (Portugal), 
até Fortaleza.

NORDESTE - O que significam os in-
vestimentos continuados na educa-
ção pública em termos de avanços 
sociais para o futuro do Ceará?
Camilo Santana: Não tenho dúvidas 
de que a educação é o melhor ca-
minho para termos um estado mais 
justo e desenvolvido. A nossa Educa-
ção evoluiu muito nos últimos anos, 
consolidando-se como destaque na 
educação pública do Brasil. Segun-
do o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), das 100 
melhores escolas públicas de Ensi-
no Fundamental do País, 82 são do 
Ceará - 99,5% das nossas instituições 
atingiram a meta preconizada pelo 
Ministério da Educação, com nota 
que já supera a meta estipulada para 
2021. No Ensino Médio, o Ceará 
também avançou muito, saindo da 
12ª posição em 2015, para o 4º lu-
gar no ranking divulgado ano pas-
sado. Nesse sentido, temos muito a 
comemorar, pois, pela primeira vez, 
tivemos escolas públicas cearenses de 
Ensino Médio entre as 100 melhores 
do Brasil. Foram treze escolas. Isso 
significa que, cada vez mais estudan-
tes de escolas públicas têm consegui-
do acesso às universidades de todo o 
país. No último Enem foram mais de 
20 mil. Nossa meta é que os jovens 
cearenses, independente de classe 
social, tenham as mesmas oportu-
nidades de crescer e vencer na vida.

NORDESTE - Há registros de deci-
sões nada republicanas do gover-
no federal cancelando repasses de 
recursos a estados nordestinos. 
Como tem sido a relação e trata-
mento do governo federal com a 
União na nova versão?
Camilo Santana: O que defendo e 
sempre defenderei é que haja uma 
relação institucional respeitosa. Uma 
relação de respeito mútuo. A eleição já 
passou e agora é o momento de todos 
trabalharem pelo bem do Brasil e dos 
estados. Não podemos perder tempo 
com disse-me-disse.

NORDESTE - Os senhores governa-
dores (mais a governadora Fátima 
Bezerra) consolidaram o Consórcio 
Nordeste atacado pelo presiden-
te Bolsonaro sob alegação insana 
de estar querendo dividir o Bra-
sil. Qual o objetivo do consórcio 
e como o Sr analisa a postura do 
presidente nesta questão?
Camilo Santana: O Nordeste é uma 
região que reúne mais de 55 milhões 
de brasileiros, e com grandes desafios. 
Uma das ideias do consórcio é unir os 
estados em torno de projetos comuns 
e de negociações de compras que, fei-
tas de forma isolada, custam mais para 
cada um. Compras nas áreas da saúde, 
segurança etc. Pretendemos baratear 
essas compras, sendo feitas num vo-
lume maior. Outra ideia é apresentar 
para investidores e governos de ou-
tros países projetos que sejam estru-
turantes e comuns a todos os estados 
do Nordeste. Por exemplo, conexão 
digital, um projeto que possa conec-
tar com fibra óptica todos os estados 
nordestinos. Infraestrutura logística, 
com as ferrovias,e ações na área do 
meio ambiente, entre outras.

NORDESTE - Qual sua expectati-
va para a reunião de novembro na 
Europa com organismos interna-
cionais visando viabilizar projetos 
comuns?
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Camilo Santana: Muito boa. Preci-
samos focar em projetos consistentes 
que tragam grande impacto para o 
desenvolvimento do Nordeste e para 
a população nordestina. 

NORDESTE - Como o Sr tem enca-
rado a reação internacional sobre 
desmandos agora aquecidos das 
queimadas na Amazônia afetan-
do gravemente nossa imagem no 
campo internacional?
Camilo Santana: Com preocupação. 
Neste momento é preciso que haja 
uma pactuação entre Governo Federal 
e governos estaduais, com cooperação 
das estruturas, para o enfrentamento 
efetivo ao desmatamento e incremen-
to às ações de fiscalização e punição 
de atividades ilegais. Também não 
podemos nos fechar para o mundo. 
Pelo contrário, dialogar com todos e 
agir de forma efetiva na preservaçao 
do meio ambiente são uma forma de 
fortalecer nossa soberania.

NORDESTE - Quais as prioridades 
de seu governo até o final de 2019 
para Fortaleza e demais regiões do 
estado?
Camilo Santana: Vamos priorizar, 
como foi prioridade no meu primei-
ro governo, a educação e o combate 
às desigualdades sociais. Para mim, 
a educação é o grande caminho para 
transformar qualquer sociedade, com 
justiça, oportunidades iguais e dimi-
nuindo a violência. Vamos intensifi-
car os investimentos em saúde, com 
uma grande reestruturação que já 
iniciamos na área, e segurança pú-
blica, área onde temos atuado forte e 
conseguido resultados expressivos. E 
trabalharemos ainda mais para atrair 
novos investimentos, nacionais e in-
ternacionais, e aumentar a geração 
de empregos para os cearenses. Te-
mos muitos desafios neste ano - e 
nos próximos - para fazer com que 
o Ceará continue crescendo e se de-
senvolvendo.

“UMA DAS IDEIAS DO 
CONSÓRCIO É UNIR OS 
ESTADOS EM TORNO 
DE PROJETOS COMUNS 
E DE NEGOCIAÇÕES 
DE COMPRAS QUE, 
FEITAS DE FORMA 
ISOLADA, CUSTAM 
MAIS PARA CADA UM. 
COMPRAS NAS ÁREAS 
DA SAÚDE, SEGURANÇA 
ETC. PRETENDEMOS 
BARATEAR ESSAS 
COMPRAS, SENDO 
FEITAS NUM
VOLUME MAIOR”
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