Parque de Exposição do Crato será o maior do Nordeste após reforma
Seg, 16 de Abril de 2018 08:05

O governador Camilo Santana esteve na noite deste sábado (14) no município do Crato, na
região do Cariri, cidade onde nasceu. Acompanhado da primeira-dama do Estado, Onélia
Santana, o chefe do Executivo assinou a ordem de serviço das obras de reforma e ampliação
do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, que anualmente recebe a Exposição
Agropecuária do Crato (Expocrato). Após a reforma, o local será o maior da área de todo o
Brasil ainda em 2018. Durante a solenidade, Camilo também autorizou a reforma do sistema de
abastecimento d’água da cidade.

“Estou aqui por causa de dois grandes anúncios. Um deles, essa obra, de iniciativa da
prefeitura, com investimento de mais de R$ 45 milhões, que vai recuperar e ampliar todo o
sistema de abastecimento de água do Crato. E também autorizando a deixar esse o maior
parque de exposição pecuária do Nordeste. A parte que ninguém conhece vai passar a
conhecer, essa áreas de shows vai ficar ainda mais bonita. Vamos preservar a antiga casa do
Corpo de Bombeiros, que será um patrimônio histórico. Essa reforma vai custar mais de R$ 35
milhões e o compromisso é que fique pronta antes de julho, para a Expocrato, do jeito que o
povo da cidade merece”.

As obras do novo Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, cujo terreno onde vai ser
construído foi conferido de perto pelo governador no turno da tarde, ficarão a cargo da
Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura (Seapa). O equipamento terá um total de 21
edifícios, dedicados às diferentes funções, como recepção, boxes para artesanato, sala
multifunções/exposições/museu, e uma sala dedicada aos engenhos de rapadura que fazem
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parte da história local.

Com a reforma, o Parque de Exposições terá duas grandes zonas; a zona do recinto da feira,
onde se concentram os edifícios e constitui o principal programa permanente, e a zona de
parque/eventos temporários, constituídas maioritariamente por zonas livre e áreas verdes,
destinadas a acomodar grandes eventos complementares às boxes dedicadas às exposições e
feiras. As obras serão fiscalizadas pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará
(DAE).

Centro Cultural do Cariri

Durante o evento, o governador reforçou a ideia da construção do Centro Cultural do Cariri.
“Será algo semelhante ao que o Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura representa para
Fortaleza. A ideia é fazer uma grande arena, com teatro, cinema, área de lazer, parque de
exposições. Estamos comprando o Teatro Rachel de Queiroz, que iria a leilão. O projeto está
lindo, pronto para licitar. E, se Deus quiser, virei aqui em breve para dar a ordem de serviço”.

Visita a obras

Antes da solenidade, o governador Camilo Santana visitou várias obras na região do Cariri,
incluindo a reforma da estrada que liga Missão Velha até Juazeiro do Norte, do teleférico do
distrito de Caldas, em Barbalha; a estrada que liga Nova Olinda e Crato; a urbanização do
entorno do Horto de Nossa Senhora de Fátima, no Crato; a policlínica e o camelódromo do
município. Ele também se comprometeu com a reforma do estádio Romeirão, em Juazeiro.
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