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Em Brasília
Prefeito Veveu Arruda acompanha andamento dos 

projetos do PAC Cidades Históricas

Para acompanhar o andamento dos 
projetos de Sobral no PAC Cidades 
Históricas, o prefeito Veveu Arruda 

esteve reunido, nesta quinta-feira (1º), em 
Brasília, com a presidente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Jurema Machado; o diretor do PAC 
Cidades Históricas, Robson de Almeida, e a 
superintendente do IPHAN no Ceará, Diva 
Figueredo, acompanhado do secretário de 
Infraestrutura do Estado do Ceará, André 
Facó, e da secretária adjunta de Relações 
Institucionais do Governo do Estado do Ce-
ará, Luciana da Mata.

Como resultado do encontro, será feito 
aditivo de prazo no projeto. “A reunião foi 
muito positiva. Temos em Sobral o maior e 
mais arrojado projeto em execução no Brasil, 
considerando o conjunto de obras do Sobral 
Novo Centro, que dará uma melhoria signi-
ficativa na qualidade urbana do Centro da 
cidade e na qualidade de vida da nossa popu-
lação”, avaliou o Prefeito.

O PAC Cidades Históricas visa conser-
var imóveis tombados, promovendo o 
patrimônio cultural e o desenvolvimento 
econômico e social. Sobral tem 13 projetos 
aprovados no PAC Cidades Históricas, como 
a sinalização turística do Sítio Histórico e 

restauro de prédios como o Museu Dom 
José, Museu MADI, Museu do Eclipse, Igreja 
e a Praça do Menino Deus e Igreja das Dores, 
entre outros.

Sobral Novo Centro
Dentro do Projeto Sobral Novo Centro, 

já foi concluída a primeira etapa da troca 
do pavimento,W qualificação das calçadas 
e inauguradas as Praças do Patrocínio, do 
Bosque e do Amor. Estão em andamento, a 
instalação da sinalização turística; a requali-

ficação das praças Senador Figueira (Praça 
do Antigo Fórum) e Samuel Pontes (Praça 
João Pessoa), ambas com 25% dos serviços 
executados; e a requalificação da Praça Cel. 
Manuel Arthur da Frota (Praça da Várzea), 
com 60% das obras concluídas. Também se-
rão restaurados o Teatro Apolo, Museu Dom 
José, Museu MADI, Museu do Eclipse, Igreja 
e Praça do Menino Deus, Igreja das Dores, 
entre outros.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Sobral terá primeira Central de Tratamento de Resíduos do Ceará
Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 

A Central de Tratamento de Resíduos tem como 
objetivo substituir os lixões e proporcionar o geren-
ciamento de diversos tipos de resíduos, reduzindo 
a poluição e os impactos ambientais e sociais. 

Em seu projeto original, a CTR será dividida 
em quatro partes. A primeira delas constitui-se de 
uma central de compostagem, que transforma o 
lixo orgânico em adubo. O segundo módulo está 
destinado ao tratamento de resíduos da constru-
ção civil. Na Central também haverá espaço para 
o tratamento de poda de árvores e finalmente, um 
aterro sanitário.

Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

A Secretaria das Cidades realiza, nesta sex-
ta-feira (2), reunião com os prefeitos membros 
do Consórcio Municipal para Destinação Final 
de Resíduos Sólidos (Comderes). O evento 
irá discutir a implantação de uma Central de 
Tratamento de Resíduos (CTR), a primeira no 
Ceará, para o atendimento dos 15 municípios 
integrantes do consórcio. A reunião aconte-
cerá no auditório da Escolinha do Detran de 
Sobral, a partir das 10h da manhã.

O Consórcio é formado pelos municípios 
de Sobral, Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forqui-
lha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, 
Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Santa-
na do Acaraú e Senador Sá.

Gabinete de Gestão Integrada do Município 
promove reunião para discutir esquema de 
segurança durante o Carnabral

O Gabinete de Gestão Integrada do 
Município (GGIM) realizou reunião, na últi-
ma terça-feira (29), para planejar o esque-
ma de segurança a ser adotado durante a 
realização do Carnabral 2015. A micareta 
acontecerá entre os dias 9 e 11 de outubro 
na Avenida Cleto Ponte. De acordo com o 
secretário de Cidadania e Segurança de So-
bral, Sidney Moraes, estão sendo tomadas 
todas as medidas para garantir a paz du-
rante o evento. “Esperamos ter um Carnabral 
tranquilo, com a segurança bem executada 
em todos os dias do evento, já que teremos 
um aparato de segurança melhor que do ano 
passado”, ressaltou.

Por envolver um grande número de 
pessoas em espaço público, o Carnabral 
contará também, com apoio das forças de 
segurança do Estado. A ação conjunta terá 
participação da Guarda Civil Municipal, Co-

ordenadoria de Trânsito e Transporte Urba-
no (CTTU), Polícia Militar, Polícia Civil, Polí-
cia Rodoviária Federal e Estadual, Corpo de 
Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvell 
de Urgência (Samu), Conselho Tutelar, entre 
outros. Além disto, uma empresa de segu-
rança privada, contratada pela empresa 
produtora da micareta, também atuará no 
evento.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Abrindo a programação do mês de ou-
tubro, o espetáculo ‘Simplesmente Shirley’ 
será apresentado nesta sexta-feira (2), às 
20h, no Theatro São João. Encenado pela 
Companhia Teatro Em Cena, da localidade 
de Baracho, no distrito de Jordão, a peça 
‘Simplesmente Shirley’ é uma tragicomédia 
que conta a história de uma família marca-
da por uma sina hilária, desvendada por si-
tuações repletas de humor.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

 Theatro São João recebe 
espetáculo ‘Simplesmente 

Shirley’ nesta sexta-feira (2)

A Prefeitura de Sobral realizou na última 
quarta-feira (30), entrega da premiação e 
dos troféus aos quatro grupos vencedores 
do Festival de Quadrilhas Juninas de Sobral 
2015. Os cheques, que totalizaram R$ 11 
mil, foram entregues durantes solenidade 
na Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios 
e Artes (Ecoa).

Durante a entrega da premiação, o che-
fe de Gabinete, Luciano Arruda, que repre-
sentou o prefeito Veveu Arruda, destacou 
o apoio dado às diferentes manifestações 
culturais no Município. “A Prefeitura mantém 
uma parceria, não só com os grupos de qua-
drilhas juninas, mas com todos os segmentos 
culturais, a exemplo de bois e reisados, escolas 

de samba e outros, como forma de incentivar 
e preservar as manifestações culturais de So-
bral”.

Também participaram da solenidade, o 
secretário adjunto da Cultura e do Turismo, 
Carlos Moledo;  o articulador cultural, Vicen-
te Batista; e o diretor Financeiro da Ecoa, 
José Gualberto Aragão Filho.

Festival de Quadrilhas 2015
Nesta edição, a mostra competitiva foi 

disputada por seis grupos dos distritos e 
da sede do Município. O 1º Lugar ficou por 
conta da Quadrilha Luar do Sertão. Já o 2º 
e 3º Lugar, ficou com os grupos Estrela do 
Luar e Pisa na Fulô, respectivamente.

Prefeitura de Sobral entrega premiação a grupos 
vencedores do Festival de Quadrilhas 2015

Eleição de novos 
conselheiros tutelares de 

Sobral acontece neste 
domingo (4)

No próximo domingo (4),ww irá acon-
tecer a eleição dos novos conselheiros que 
farão parte do Conselho Tutelar de Sobral. 
Ao todo, serão escolhidos 10 membros, 
sendo cinco titulares e cinco suplentes. 
Este ano, 22 candidatos tiveram suas ins-
crições deferidas. Eles serão submetidos à 
votação popular, que terá início às 8h e se 
estenderá até as 17h.

A realização de todo o processo está 
a cargo do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente (CMD-
CA) de Sobral, que promoveu, no mês de 
junho, capacitação com os candidatos, 
para apresentar o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, noções da Constituição 
Federal e as atribuições do Conselho Tu-
telar, além de esclarecer detalhes sobre o 
trabalho que deverão desenvolver. “Eles 
irão trabalhar para garantir os direitos das 
crianças e adolescentes quando estes são 
violados”, explicou a presidente do CMD-
CA, Valéria Mesquita.

O mandato, que agora é de quatro 
anos, começará a contar a partir da posse, 
em janeiro de 2016. Após a escolha dos 
novos conselheiros, titulares e suplentes, 
os mesmos passarão por uma nova capa-
citação, mais específica e prática.

Confira os locais de votação e os 
nome dos candidatos no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).


