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A etapa de pavimentação do Projeto 
‘Sobral Novo Centro’, que está trocando o 
asfalto por blocos intertravados no Centro 
Histórico do Município, está em fase de 
conclusão. Com 97% das obras concluídas, 
comerciantes e moradores já começam a 
receber os benefícios da nova estrutura do 
sítio histórico.

Segundo a secretária de Urbanismo, Pa-
trimônio Histórico e Meio Ambiente, Gizella 
Gomes, o processo de pavimentação deve 
ser concluído o mais rápido possível. “Esta-
mos acelerando o processo da troca do asfal-
to pelo piso intertravado e dando sequência a 
outras etapas do Projeto, como a tubulação 
da fiação elétrica e de telecomunicação, com 
mais de 90% concluído. Felizmente, a popu-
lação já começa a receber os benefícios desse 
que é o maior e mais arrojado projeto de re-
qualificação de centros históricos em execu-
ção no Brasil”.

“É um pacote de obras que visa, principal-
mente, melhorar a nossa qualidade de vida. 
Com a troca do asfalto pelo piso intertravado, 

as pessoas que cir-
culam pelo Centro 
já notam uma tem-
peratura mais ame-
na, o que contribui 
diretamente para o 
comércio. Além dis-
so, a internalização 
da fiação tornará 
Sobral uma cidade 
mais bonita, com 
estilo colonial, e isso 
também é um grande benefício porque está 
ligada diretamente ao turismo e, consequen-
temente, a economia local”, comemorou o 
empresário Marcio Rocha.

A professora de história Maria América 
Lustosa destaca a importância da obra para 
o Município. “Mais do que uma grande obra, 
o Sobral Novo Centro nos leva a uma viagem 
sobre a história da nossa cidade. Esse olhar 
cultural do prefeito Veveu Arruda é inédito! 
Como sobralense e frequentadora do Centro 
da cidade fico muito feliz de ver esse sonho se 

tornar realidade”, afirmou.
O Projeto Sobral Novo Centro é mais 

uma importante obra da Prefeitura Muni-
cipal, em parceria com o Governo do Esta-
do e Governo Federal, por meio do IPHAN. 
“Sobral é a única cidade do Nordeste a receber 
uma obra desta complexidade e de grande 
alcance econômico e social. O Sobral Novo 
Centro é um marco na revitalização de nosso 
Centro Histórico”, destacou o prefeito Veveu 
Arruda.

Sobral Novo Centro
Concluída 97% da troca do asfalto 
por blocos intertravados

O Estádio do  Junco será palco, nesta 
quarta-feira (30), a partir das 19h, da final 
da 15ª edição da Copa Sobral de Futebol.  
A partida decisiva será disputada pelas 
equipes Flamengo e Jelcs, que se enfren-
tarão na busca pelo título. A etapa final 
contará ainda com um jogo preliminar, 
que será disputado pelos times Sinhá 
Sport e Nova Esperança e classificará o 3º 
e 4º lugar do campeonato.

Considerada a maior competição de 
futebol amador do Ceará, a XV Copa So-
bral de Futebol é uma realização da Liga 
Sobralense de Futebol, com o apoio da 
Prefeitura de Sobral, através da Secreta-
ria do Esporte. Este ano, a competição 
contou com a participação de 120 clubes 
e movimentou cerca de cinco mil pesso-
as ao longo do campeonato.  

Margem Direita do Rio Acaraú recebe serviços de reparo na rede de iluminação pública
Na manhã desta segunda-feira (28), a 

Margem Direita do Rio Acaraú recebeu a 
equipe de iluminação pública do Municí-
pio para a realização de reparo nos postes 
da área. O intuito da ação é restabelecer os 
pontos de luz, ampliando o conforto e a se-
gurança dos moradores.

“A nossa missão é melhorar a vida da 
população a partir dos nossos serviços. Na 
Margem Direita realizamos todos os reparos 
necessários para que as pessoas possam cir-

cular com conforto e segurança”,  ressaltou o 
secretário de Conservação e Serviços Públi-
cos (Seconv), Jorge Trindade.

A manutenção da iluminação pública 
de Sobral é desenvolvida pela Prefeitura, 
através da Seconv. Desde maio, a popula-
ção pode solicitar os serviços da equipe de 
Iluminação Pública ligando gratuitamente 
para o ‘Disk Iluminação Pública’, através do 
telefone 0800-280-1441.

Finais da XV Copa Sobral de Futebol 
serão disputadas nesta quarta-feira (30)

Flamengo e Jelcs disputarão o título na final da maior 
competição de futebol amador do Ceará

Editorial da Folha de São Paulo aponta a educação 
pública de Sobral como modelo a ser seguido no Brasil

Educação fora da caixa”, esse foi o título do editorial do Jornal Folha de 
São Paulo do último domingo (27), que apontou a educação pública 
de Sobral como a melhor do Brasil, considerando os dados do IOEB. 

Nesta edição, o Jornal destacou o Município como um case de sucesso e 
modelo a ser seguido em todas as capitais e grandes metrópoles do País.

De acordo com o editorial, “de 2005 para 2013, Sobral foi capaz de quase 
dobrar o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de seus alu-
nos, de nota 4 para perto de 8 – melhor que o índice alcançado pela média 
das escolas particulares de São Paulo. Algo de muito acertado se praticou ali. 
Não há por que não se debruçar sobre a experiência para tentar replicar o 
feito sobralense noutras partes do País”.

Para chegar ao patamar esperado, o Município investiu em algumas 
medidas que foram adotadas como prioridade pela gestão: alfabetiza-
ção na idade certa, com currículo bem definido; produção de material 
didático próprio com treinamento pragmático para docentes aprende-
rem a utilizá-lo com eficácia; avaliação externa com bônus financeiro 
para mestres e escolas com bom desempenho.

O editorial ainda cita que “outro componente do sucesso é a autono-
mia para diretores e professores escolherem os meios de alcançar metas 
claras e mensuráveis. Também há que vencer o preconceito ideológico e 
realizar experimentos como entregar a gestão de escolas da rede oficial a 
organizações sociais”.

Confira o editorial da Folha de São Paulo no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br)

Prefeitura realiza entrega de alimentos 
arrecadados pela Casa do Papai Noel

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, realizou 
na última quinta-feira (24), a entrega de 
mais um lote de alimentos não perecíveis 
para 13, das 21 instituições socioassisten-
ciais cadastradas do Município.

Ao todo, 3.200 quilos de alimentos 
não perecíveis já foram entregues às enti-
dades Abrigo o Bom Samaritano, Casa de 
Apoio Madre Ana Rosa Gattorno, Serviço 
de Obras Sociais (SOS), Casa Viva a Vida, 
Projeto Trevo de Quatro Folhas, Abrigo 
Sagrado Coração de Jesus, dentre outras.

Localizada no antigo Casarão Chagas 
Barreto, na Rua Menino Deus, 17, ao lado 
do Teatro São João, a Casa do Papai Noel 
já foi visitada, desde sua criação em 2007, 
por mais de 250 mil pessoas e cerca de 90 
mil quilos de alimentos já foram arreca-
dados. Este ano, a Casa ficará aberta para 
visitação do público até o próximo dia 31 
de dezembro e o ingresso pode ser troca-
do no local por 1 quilo de alimento não 
perecível. As visitas podem ser feitas de 
terça-feira a domingo, das 18h às 22h.


