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COMPARTILHAR 
É A TENDÊNCIA 
DO SÉCULO.

A POLÍTICA 
GUARDA MUITOS 
SEGREDOS. 
COMPARTILHAR 
É A PALAVRA-
CHAVE.

O fluxo de informações nunca foi 
tão grande em toda a história da 
humanidade. Smartphones, cada 
vez mais, ganham atenção e espaço 
como primeira tela das pessoas, 
conectando-as ao mundo. 

Os aparelhos de comunicação 
tornaram-se acessíveis. Deram 
pluralidade à informação. Com a 
chegada das mídias sociais, o povo, 
que antes não tinha voz nem vez, 
ganhou liberdade de expressão. 
Agora, compartilhar ideias, notícias e 
opiniões é simples e, acima de tudo, 
possível a todos.  
O compartilhamento é democrático. 

Corrupção, fraudes e muitas outras 
negligências dos governos vieram à 
tona com a era da informação. Para 
que esse tipo de calamidade deixe 
de acontecer é preciso que haja 
um governo transparente, que não 
compartilhe com as pessoas apenas 
publicidade barata, que, diga-se de 
passagem, é bastante cara aos cofres 
públicos. É preciso que o governo 
tenha como princípio a honestidade 
e compartilhe a realidade, usando os 
recursos disponíveis para moldá-la e 
transformá-la em boa para todos. 

Infelizmente, o compartilhamento 
não foi praticado pelos últimos 
governos do Ceará. As riquezas e o 
poder ficaram nas mãos de poucos, 
deixando para muitos o descaso. Essa 
atitude prejudica a vida das pessoas 
diariamente, que sofrem com a falta 
de segurança, com a saúde precária, 
a escolaridade de baixo nível, a falta 
de empregos, dentre muitos outros 
problemas. 

Por isso, chegou a hora de mudar. 
E o plano de governo do General 
Theophilo é compartilhar. 

COMPARTILHAR
E CONECTAR
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A POLÍTICA 
FISCAL É FRÁGIL.

Nos últimos anos, os investimentos 
têm sido altos em quantidade, mas 
baixos em qualidade. Os benefícios 
são incertos, porém os custos do 
pagamento da dívida são uma certeza. 
Os gastos com a dívida já consomem 
R$ 1,5 bi do orçamento. É um gasto 
maior que a soma dos orçamentos de 
nove secretarias de Estado (JUSTIÇA, 
SDR, CULTURA, SECITECE, SEJUV, 
SEPLAG, STDS, SDE, SEMA), ou cinco 
vezes o orçamento do HGF.

Nos últimos sete anos, a dívida 
do governo passou de R$ 4,6 bi, 
para R$ 11,8 bi. A poupança do 
governo é baixa e os investimentos 
são financiados com dívida. Existe 
contabilidade criativa no cálculo do 
resultado primário do governo.

A SEGURANÇA É 
UM DESASTRE.

A ECONOMIA 
NÃO AVANÇA.

A SAÚDE É 
LENTA E RUIM.

O ENSINO MÉDIO 
ESTÁ ABAIXO DA 
MÉDIA. 

Fortaleza é a sétima cidade mais 
violenta do mundo. A cada duas 
horas, um cearense é assassinado.  
De 2006 a 2016, 19.811 jovens  
foram mortos. Em 2017, os 
homicídios acabaram com a vida 
de 5.134 cearenses. A morte de 
mulheres jovens cresceu 340% 
no primeiro semestre de 2018, em 
comparação com o mesmo período 
de 2017. 

O PIB terminou 2017 menor do 
que era em 2014. A indústria está 
12% menor do que foi em 2014. Sem 
crescimento da economia não há 
geração de emprego. O IBGE mostra 
que no 1º trimestre de 2018 mais 
de 520.000 cearenses não tinham 
ocupação, um total de 329.000 
cearenses simplesmente desistiram 
de procurar trabalho. Tecnicamente 
são chamados de desalentados. Nos 
últimos três anos, a economia perdeu 
73 mil empregos formais.

Mais de trezentos pacientes 
nos corredores dos hospitais. A 
mortalidade infantil e materna 
cresceram em 2016 e doenças como 
o sarampo voltaram. Os hospitais 
não funcionam com 100% de suas 
capacidades. Existem longas filas para 
exames. Falta gestão e inteligência 
hospitalar.

O foco é na construção de escolas 
e não no aprendizado dos alunos. 
Dados da Secretaria de Educação 
mostram que, em 2017, 76% dos 
alunos do 3º ano do ensino médio 
tinham aprendizado muito crítico em 
matemática e 50% em português. Ou 
seja, estariam todos reprovados. 
21.738 alunos abandonaram o ensino 
médio em 2017. Em 2005, o IDEB 
do Ceará era o 9º do Brasil e o de 
Pernambuco era o 20º. Em 2015, 
Pernambuco se tornou o 1º do país e 
o Ceará passou a ser o 12º.

O COMPARTILHAMENTO 
COMEÇA AGORA
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A POBREZA É 
MUITO ALTA.
A pobreza extrema era de 23,45% 
em 2016 e passou para 23,93% em 
2017. O estado tem 730.000 pessoas 
vivendo em condições de miséria 
(renda inferior a R$ 85/mês). Em 
2015, segundo a Fundação Abrinq, 

28,6% das crianças cearenses de 0 a 
14 anos sofriam com pobreza extrema. 
Acrescentando os adolescentes, a 
pobreza extrema chega a 61%. O 
FECOP, que foi criado para combater 
a pobreza e hoje arrecada R$ 600 
milhões/ano, foi transformado em 
uma fonte a mais do orçamento. Seus 
recursos são pulverizados em 22 
secretarias/órgãos.

O GOVERNO 
É GRANDE, 
MAS PENSA 
PEQUENO.

O Ceará não tem riqueza para financiar 
um governo que tem 119 unidades 
de custo no orçamento (secretarias, 
estatais, fundos, conselhos, etc.). Na 
estrutura formal, são:

• 34 secretarias/equivalentes na  
   administração direta;
• 12 autarquias;
• 2 empresas públicas;
• 7 fundações;
• 9 empresas de economias mistas.

Governo menor significa menos 
impostos, menos corrupção, menos 
privilégios e muito mais eficiência. Para 
financiar um governo grande, é preciso 
que haja uma ampla arrecadação de 
impostos. De 2006 a 2017, o ICMS 
cresceu mais que o dobro da inflação.

Tendo ciência de toda essa informação 
sobre a atual situação do Ceará, 
o General Theophilo percebeu a 
importância do compartilhamento e 
abraçou a missão de trazer o governo 
para o povo. Para isso, desenvolveu 
metas concretas que vão muito 
além de promessas vagas. Metas 
que vão mudar a vida dos cearenses 
para melhor. Metas que agora 
compartilharemos com você. 
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O PROGRAMA CEARÁ 
COMPARTILHADO É BASEADO 
EM QUATRO DIRETRIZES 
ESTRATÉGICAS: 

COMPARTILHAR 
INOVAÇÃO 
Para explorar a capacidade 
empreendedora do cearense, criar 
novos negócios e colocar o estado na 
direção da economia do século XXI.

COMPARTILHAR 
COM O MUNDO
Através da inserção internacional, 
aproveitar nossa vantagem 
comparativa logística para integração 
às cadeias de valores globais e, ao 
mesmo tempo, estimular um maior 
fluxo internacional de pessoas.

COMPARTILHAR 
INCLUSÃO
Com a inclusão social, resgatar uma 
dívida social histórica e garantir 
igualdade de oportunidades a todos 
os cearenses.

COMPARTILHAR 
O CEARÁ
No Ceará Compartilhado, a lógica do 
desenvolvimento é invertida. Em vez 
de apenas atrair empresas para criar 
empregos, iremos atrair gente de 
talento, o que vai, além de chamar a 
atenção das empresas, gerar novos 
negócios.

O Ceará pode sim ser um lugar 
que atrai jovens talentosos, que, 
combinados com aqueles que já 
existem na região, podem definir 
um novo polo de inovação global. 
Temos que parar com o absurdo de 
exportar talentos e passar a retê-los 
e importá-los. O objetivo é construir 
um Ceará seguro, que traga paz às 
famílias; moderno, que coloque as 
pessoas como foco das políticas 
públicas; e próspero, que ofereça 
oportunidades e qualidade de vida. 
Esse é o compromisso que o General 
Theophilo assume com todos os 
cearenses.

DIRETRIZES
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REDUZIR 50% DOS HOMICÍDIOS 
ATÉ O FINAL DO MANDATO.

ACABAR COM AS FILAS NOS 
CORREDORES DOS HOSPITAIS 
EM ATÉ 18 MESES.

GERAR 200.000 EMPREGOS 
NOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS.

REDUZIR 50% DA MISÉRIA 
NO NOSSO ESTADO NOS 
PRÓXIMOS QUATRO ANOS.

AUMENTAR EM 50% A 
COBERTURA DO ESGOTO
ATÉ 2022.

GARANTIR 100% DE 
SEGURANÇA HÍDRICA 
PARA TODO O CEARÁ.

PROPORCIONAR O 
CRESCIMENTO ACUMULADO 
DE 15% DO PIB ATÉ 2022. 

DOBRAR O NÚMERO DE 
MATRÍCULAS NO ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE ATÉ 2022.

APOIAR OS MUNICÍPIOS PARA 
DOBRAR O NÚMERO DE 
MATRÍCULAS NAS CRECHES ATÉ 
O FINAL DO MANDATO.

TOLERÂNCIA ZERO À 
CORRUPÇÃO NO GOVERNO 
DO ESTADO. 

01 07

02 08
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COMO:

META PRIORITÁRIA 1
REDUZIR 50% DOS HOMICÍDIOS  
ATÉ O FINAL DO MANDATO.

SITUAÇÃO ATUAL: 
5.134 HOMICÍDIOS EM 2017

• Dobrar o número de delegacias 24 
horas na RMF.

• Criar núcleos avançados de 
investigação e inteligência no interior.

• Criar o Batalhão Maria da Penha e 
dobrar o número de Delegacias da 
Mulher funcionando 24 horas.

• Construção de presídios de máxima 
segurança.

• Implementar sistema de trabalho nos 
presídios.

• Presídios segmentados para réus de 
primeiro grau.

• Criar programa de disque denúncias 
premiadas.

Para que a segurança chegue a 
todos, é preciso que algumas 
medidas sejam tomadas com 
urgência. As principais são:

• Gestão: autoridade e comando.

• Transformar o Ceará em uma ilha 
de segurança.

• Criar o arco de proteção das 
divisas e costa litorânea do estado 
contra drogas, armas e bandidos.

• Uso intensivo de inteligência e 
tecnologia.

• Aumentar em pelo menos 50% o 
contingente da polícia civil.

COMPARTILHAR
PAZ
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COMO:

META PRIORITÁRIA 2
ACABAR COM AS FILAS NOS 
CORREDORES DOS HOSPITAIS  
EM ATÉ 18 MESES.

SITUAÇÃO ATUAL: 
336 PACIENTES NOS CORREDORES

Na saúde, é preciso que haja 
grandes mudanças, pois vem 
deixando a desejar nas condições 
de trabalho dos profissionais e, 
principalmente, na qualidade do 
atendimento aos pacientes. As 
mudanças serão:

• Contratar diretores de hospitais 
com dedicação exclusiva e salários 
atraentes.

• Implementar o Programa PSF 4.0, 
que vai apoiar o fortalecimento e a 
modernização do Programa Saúde 
da Família, valorizando as equipes 
de profissionais, com reforço de 
remuneração atrelado à capacitação 
e metas de atendimento, e também 
melhorar a infraestrutura de trabalho 
e incentivar o uso intensivo de 
tecnologia.

• Programa saúde móvel com hora 
marcada, que vai ofertar serviços de 
exames, consultas e cirurgias rápidas 

nos municípios e bairros da RMF. Será 
implementado em parceria com o terceiro 
setor, com custos compatíveis aos do SUS.

• Uso intensivo de inteligência para 
identificar o perfil dos pacientes que lotam 
os hospitais.

• Uso intensivo de tecnologia para 
capacitação de profissionais e tratamento 
preventivo de doenças crônicas.

• Mutirão contra diabetes e hipertensão.

• Compra de vagas na rede filantrópica-
privada a custo compatível com aquele 
que o estado tem na rede pública.

• Fortalecer parceria e integração com a 
rede de postos de saúde.

• Mais enfermeiras para apoiar e aumentar 
a produtividade dos médicos.

• Fortalecer o atendimento e tratamento 
dos dependentes de drogas.

COMPARTILHAR
SAÚDE
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COMO:

META PRIORITÁRIA 3
GERAR 200.000 EMPREGOS NOS 
PRÓXIMOS QUATRO ANOS.

SITUAÇÃO ATUAL: 
PERDA DE 73.000 EMPREGOS 
NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS. 

O desemprego, infelizmente, tornou-
se a realidade de muitos cearenses 
nos últimos anos. Os números são 
ruins, mas podem e devem ser 
mudados. Para isso, faremos: 

• Ou menos impostos ou mais 
serviços de qualidade para a 
população.

• Política agressiva de inovação e 
empreendedorismo.

• Transformar o CFO em um grande 
hub de inovação.

• Transformar a Secitece na 
Secretaria da Inovação.

• Criar o IME Nordeste.

• Fortalecer a economia dos serviços.

• Atrair e reter jovens talentosos. 
Importar e não exportar talentos.

• Mudar o modelo de gestão e a 
estratégia de expansão da ZPE.

• Estratégia de inserção nas cadeias 
globais de valor. 

• Abandonar política de governo ser 
sócio de negócio (refinaria, usina de 
açúcar, tatuzões).

• Abandonar projeto do aquário. 
Implantar no local um centro de 
serviços (gastronomia, serviços e 
eventos).

• Atração de indústrias e 
investimentos, melhorando o ambiente 
de negócio do estado.

• Fortalecer as cidades médias com a 
criação do G-20 do estado.

• Fortalecimento do hub aéreo e 
portuário.

• Transformar o porto do Mucuripe em 
um home port para linhas de cruzeiros 
no Norte-Nordeste.

• Estado líder em geração de energia 
eólica e solar.

COMPARTILHAR
DIGNIDADE
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META PRIORITÁRIA 4
PROPORCIONAR O 
CRESCIMENTO ACUMULADO 
DE 15% DO PIB ATÉ 2022.

SITUAÇÃO ATUAL: 
PIB CAIU 7% NOS ÚLTIMOS 
TRÊS ANOS.

COMPARTILHAR
OPORTUNIDADES
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COMO:

META PRIORITÁRIA 5
DOBRAR O NÚMERO DE MATRÍCULAS 
NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
ATÉ 2022.

SITUAÇÃO ATUAL: 
MATRÍCULA DE 49.894.

O Ceará é terra de grandes 
escritores, médicos, engenheiros e 
diversos outros profissionais que se 
destacaram no Brasil e no mundo. É 
obrigação do governo garantir um 
ensino de qualidade a todos, para 
que os jovens cearenses possam 
continuar o legado deixado pelos 
antigos. Na educação as principais 
medidas serão:

• Acabar com os “anexos escolares”.

• Definir padrão mínimo para as 
escolas do estado.

• Criar escolas 7 x 7 – abertas os 
sete dias da semana.

• Resgatar o conceito de escolas 
vocacionais profissionalizantes.

• Aumentar a oferta do ensino médio 
profissionalizante noturno.

• Fortes programas de esportes, 
música e lazer nas escolas.

• PPP para construção e manutenção 
de escolas.

• Opção de escolha – programa 
que vai dar aos pais e alunos a 
possibilidade de comprar vagas do 
ensino médio na rede privada.

• Mais investimentos na qualificação 
dos professores.

COMPARTILHAR
CONHECIMENTO
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META PRIORITÁRIA 6
APOIAR OS MUNICÍPIOS 
PARA DOBRAR O NÚMERO DE 
MATRÍCULAS NAS CRECHES 
ATÉ O FINAL DO MANDATO.

SITUAÇÃO ATUAL: 
164.813 CRIANÇAS
(0-3 ANOS) MATRICULADAS
COM TAXA DE COBERTURA
DE APENAS 29,7%.

COMPARTILHAR
INFÂNCIA DIGNA
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COMO:

META PRIORITÁRIA 7
REDUZIR 50% DA MISÉRIA NO 
NOSSO ESTADO NOS PRÓXIMOS 
QUATRO ANOS.

SITUAÇÃO ATUAL: 
730.000 CEARENSES VIVENDO 
COM MENOS DE R$ 85 POR MÊS. 

O Ceará tem a terceira economia 
mais forte do Nordeste. No entanto, 
as riquezas não chegam a todos. 
Atualmente, existem centenas de 
milhares de pessoas com renda 
inferior a R$ 85. A realidade dessas 
pessoas precisa mudar. E, para isso, 
tomaremos as seguintes medidas:

• Focar os recursos do FECOP 
naqueles que realmente precisam.

• Resgatar o cartão – vida melhor – 
que complementa o Bolsa Família 
dos mais pobres.

• Parceria com o BNB para oferta de 
microcrédito aos mais pobres e aos 
jovens.

• Recriar a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, implantando 
uma política sistêmica de 
desenvolvimento do meio rural.

• Garantir oferta de assistência técnica 
ao agricultor familiar.

• Criar o projeto São José 4.0. 

• Investir na agricultura e pecuária de 
alto desempenho.

• Intensificar programa de titulação 
de terras para pequenos produtores 
rurais.

• Investir no empreendedorismo rural.

COMPARTILHAR
INCLUSÃO
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COMO:

META PRIORITÁRIA 8
GARANTIR 100% DE SEGURANÇA 
HÍDRICA A TODO O CEARÁ ATÉ 2022.

Em sua história, o Ceará muitas 
vezes enfrentou a crise hídrica. 
Poucas delas ganhou. No entanto, 
hoje em dia, temos recursos 
suficientes para mudar essa questão 
e levar água a todos os cearenses. 
Para garantir água a toda a 
população, é preciso:

• Garantir que a água da 
transposição do São Francisco 
chegue a Fortaleza.

• Criar usinas de dessalinização.

• Prioridade na gestão da água.

• Apoio para irrigação de alto 
desempenho.

• Tecnologia para combate ao 
desperdício de água.

• Investimento no reúso da água.

• Expansão da cobertura de esgoto 
via concessão e PPP.

• Fortalecimento da gestão da 
Cagece e possível abertura de seu 
capital.

COMPARTILHAR
ÁGUA



PROGRAMA DE GOVERNOPROGRAMA DE GOVERNO
GENERAL THEOPHILOGENERAL THEOPHILO30 31

META PRIORITÁRIA 9
AUMENTAR EM 50% A COBERTURA 
DO ESGOTO NO ESTADO ATÉ 2022, 
LEVANDO SANEAMENTO BÁSICO 
DE QUALIDADE À POPULAÇÃO QUE 
NÃO CONTA COM ESSE SERVIÇO.

SITUAÇÃO ATUAL: 
TAXA DE COBERTURA DO
ESTADO É DE 45%.

META PRIORITÁRIA 10
TOLERÂNCIA ZERO À CORRUPÇÃO 
NO GOVERNO DO ESTADO. 

COMO:
Tolerância zero à corrupção. Essa 
frase é um dos princípios do General 
Theophilo. Para ter um governo 
efetivo e ético, é preciso enxugar 
a máquina. Torná-la menor, porém 
muito mais eficiente. Para isso, serão 
adotadas as medidas: 

• Equipe de governo ficha limpa.

• Meritocracia.

• Fim do troca-troca político.

• Transparência.

• Gestão para resultados e não para 
obras.

• Governo focado nas pessoas.

• Redução no número de secretarias e 
empresas públicas.

• Gastar menos: cancelando obras 
grandiosas e desnecessárias.

• Gastar menos: com a redução do 
tamanho do governo.

• Gastar menos: com melhor gestão 
do custeio.

• Gastar melhor: com avaliação 
criteriosa das despesas.

COMPARTILHAR
QUALIDADE DE VIDA

COMPARTILHAR
HONESTIDADE



Com o Ceará Compartilhado, vamos construir 
um estado de todos. A nossa missão é 
oferecer qualidade de vida a toda a população, 
assegurando condição básica de direito à vida.
O Ceará Compartilhado é um Ceará que 
oferecerá oportunidades de empregos e 
negócios sintonizados com o mundo do século 
XXI, tornando o estado atual.
O Ceará Compartilhado será muito menos 
desigual do que é nos dias de hoje, pois tem 
como compromisso assegurar igualdade de 

O CEARÁ COMPARTILHADO 
SERÁ GOVERNADO PELO 

GENERAL THEOPHILO, 
MAS USUFRUÍDO POR TODOS 

OS CIDADÃOS.

oportunidades e respeito à diversidade de 
gênero, religião e raça.
O Ceará Compartilhado resolverá de forma 
definitiva seu problema de água e irá explorar 
todo o seu potencial de energia limpa.
Acima de tudo, o Ceará Compartilhado será 
construído com um estado de governo íntegro 
e ético, que não tolera o mal-uso do recurso 
público e não abre mão de colocar o cidadão 
sempre em primeiro lugar. 

CEARÁ
COMPARTILHADO
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