
O ACOPIARA SHERATON 
 
Por JB Serra e Gurgel (*) 
 
Tem muita coisa que o dinheiro não paga. 
Uma delas é uma estadia no Acopiara Sheraton, a 360 km de Fortaleza. 
Quando falo sobre isto muita gente se escandaliza e me indaga: 

- Sheraton em Acopiara? 
Respondo que sim e vou mais além: 

- Um Sheraton com mais de cinco estrelas. 
Sinto pelas reações expressas na face, nos olhos, ns mãos, nos gestos dos interlocutores de que estataria 
blefando, mentindo, ou na pior das hipóteses, delirando. 
Primeiro,  uma cadeia hoteleira, como a Sheraton, não cometeria a loucura de construir ou explorar um baita 
hotel em Acopiara, cidadezinha que, para muitos, fica além de onde o cão perdeu botas, esporas, cangalhas, 
arreios. Segundo, não há hotel Sheraton em Fortaleza nem em Iguatu, que se considera o ó do borogodó... 
Terceiro, que atrações turísticas se esconderiam em  Acopiara, que não tem Aeroporto, parques temáticos, 
museus, teatros, cyber-cafés, estações de esqui? 
Dia desse alguém antenado, rico  e viajado, me falou que nunca viu o Acopiara Sheraton na CNN...   
A todos tenho que dar explicações. 
Acopiara tem gente, cérebros, almas, corações, vidas, seres humanos. 
Ainda tem Banco do Brasil,  Loteca e Boticário, mas já teve Caixa Econômica, Bradesco e Casas 
Pernambucanas. 
Mais cedo ou mais tarde acabará descoberta pelas Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas Cem, Lojas Americanas, 
Tok Stok e Pão de Açúcar, butiques de roupas e tênis de marcas e de dinheiro a juros, já presentes em todas 
as parabólicas. 
Como portal da caatinga, durante o dia, um calor saariano.  
À noite,depois das oito, quando as calçadas se enchem de cadeiras, e as cadeiras de viventes, o Aracati 
começa a soprar e a tocar de leve cada um de nós., que revolvemos o passado. Tiramos os mortos das tumbas 
e deles falamos, como se estivessem entre nós, mudos, ouvindo tudo. Falamos dos vivos, do que fazem e 
deixam de fazer, dos que partiram pro Sul ou pro Norte, pra Fortaleza ou pro Iguatu,  ou ficaram, 
progrediram ou regrediram. Comentamos nossas grandezas e misérias. 
O Acopiara Sheraton está localizado na Praça Monsenhor Coelho, 84, em Acopiara-Centro. Vejam o detalhe.  
É o único hotel que conheço, com estrelas, que além de uma Praça  tem a seu dispor uma  Igreja, a  de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro,  no seu partido arquitetônico. O relógio da matriz marca o tempo com a  
precisão do Observatório Nacional, nos dando a noção do tempo, no sertão central do Ceará.  
Com céu limpo, não dá para contar apenas cinco estrelas. São milhares. Com a lua cheia, nem precisa de  luz 
elétrica. 
O serviço do hotel é de primeira. O café da manhã é generoso e farto. As refeições também.  
Seus quartos têm água, televisão a cores, frigobar, colcha, lençol e toalha.  
A piscina, que é uma barragem que abastece a cidade, fica no Anexo IV. 
Seu hóspede pode ficar sentado nos bancos  em frente à Matriz ou na Rua Cazuzinha Marques, um de seus 
vértices,  e o serviço vai lá. Bastar acionar o telefone. É comum vermos o garção, com a bandeja na mão, 
atravessando a Praça e indo às calçadas  que funcionam como áreas externas  entregar os pedidos. O mais 
exigente, confere o menu e solicita à la carte.  
O Acopiara Sheraton não cobra em dólares. Se cobrasse, a diária seria de US$ 10 por pessoa. Cobra em real e 
aceita dinheiro vivo, cheque e cartões. Tem um caderno com tecnologia de ponta bic para anotar as despesas 
diárias. 
Pertence à Organização Zé do Bar e Maria de Lurdes. 
O que mais me chateia é que eles chamam de Restaurante e Pousada “O Cantinho do Céu” o que eu 
reconheço como Acopiara Sheraton.  
Questão se gosto não se discute. 
 
(*) Jornalista, escritor e professor, nascido em Acopiara/CE. 


