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ROMEU ALDIGUERI COMEMORA JERICOACOARA COMO
PRIMEIRO DISTRITO TURÍSTICO DO CEARÁ

Uma Mensagem do Governo Estadual sobre a criação de distritos turísticos chega à
Assembleia Legislativa como forma de promover o turismo na região. O objetivo é atrair para
estas localidades empreendimentos turísticos e o desenvolvimento da cadeia turística no
Ceará, visando a geração de emprego e renda. Com a aprovação da mensagem pela Casa, o
primeiro distrito a ser criado será o de Jericoacoara, localizado no município de Jijoca.

Esta é uma luta antiga do Deputado Estadual Romeu Aldigueri (PDT), que comemorou a
notícia. O parlamentar já vinha insistindo nas discussões, pronunciamentos e cobranças de
ações concretas relacionadas ao gerenciamento do Parque de Jericoacoara. Para Aldigueri,
“é de salutar importância uma intervenção estadual que visa a adoção de ações concretas
para coordenação e execução de uma política de sustentabilidade, de preservação, e de
incentivo à instalação de novos empreendimentos turísticos nestes denominados distritos."

Romeu considera o Projeto de Lei uma vitória do Governo, da localidade de Jericoacoara e
toda a sociedade. Mas critica a administração local ao apontar a falta de transparência na
gestão municipal, inclusive com o dinheiro arrecadado a partir da taxa do estacionamento e de
visitação
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As áreas denominadas distritos turísticos são reservadas pelo Poder Público para o
desenvolvimento exclusivo de atividades turísticas. O objetivo é uma gestão mais específica e
focada no desenvolvimento do potencial turístico de cada distrito, com a elaboração de Plano
de Gerenciamento e Conselho Deliberativo. Este último será responsável por fiscalizar o
cumprimento às restrições ambientais, visando a adoção de ações para coordenação e
execução de política de sustentabilidade e incentivo à instalação de novos empreendimentos
turísticos no local.

Aldigueri em defesa de Jericoacoara

Com longo histórico de atuação na causa ambiental, Aldigueri escreveu sobre o assunto artigos
para jornais, pronunciou-se na tribuna, e até solicitou Audiência Pública na região - que não foi
recebida pela prefeitura de Jijoca e nem pela Câmara dos Vereadores - para debater a
situação com a população.

Preocupado com o destino turístico de Jericoacoara, que é considerada pelo Parlamentar como
a pérola do turismo do Ceará, com o parque nacional, com o uso de ocupação do solo,trânsito,
geração de emprego e renda com os guias turísticos.
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