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Avenida Cleto Ponte é parcialmente 
interditada para realização do Carnabral 2015

Desde a última semana, devido a reali-
zação do Carnabral 2015, a Avenida Cleto 
Ponte está parcialmente interditada. Isso 
porque no local estão sendo montadas as 
estruturas de camarotes e arquibancadas 
da micareta, que acontece entre os dias 9 e 
11 de outubro.

Para prevenir maiores transtornos e 
garantir a  segurança dos usuários, a Coor-
denadoria de Trânsito e Transporte Urbano 
(CTTU) de Sobral instalou no local, placas 
de sinalização que orientam os motoristas 
que por ali trafegam. “Durante o horário da 
noite, horário do evento, a avenida será intei-
ramente interditada, começando na Av. Dr. 
Arimatéia Monte e Silva, no cruzamento da 
Rua Dep. João Frederico Ferreira Gomes”, dis-

se o secretário de Cidadania e Segurança de 
Sobral, Sidney Moraes, acrescentando que 
durante o dia uma das pistas, sentido Cohab 
III/ Centro, estará liberada, porém funciona-
rá com mão dupla.

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

Até dia 10
Últimos dias de inscrições para a Feira ‘Ceará 
faz Ciência’

Seguem abertas, até o próximo sábado 
(10), as inscrições de mais uma edição do 
projeto ‘Ceará Faz Ciência’ em Sobral, que 
acontecerá no dia 19 de dezembro, das 16h 
às 20h, na Praça do Patrocínio. Com o tema 
‘Luz, Ciência e Vida’, o projeto tem como 
objetivo despertar vocações científicas e 
tecnológicas e identificar jovens talentosos, 
estimulando e fomentando o interesse pela 
área.

As escolas públicas de ensino funda-

mental II, médio e técnico, interessadas em 
participar, deverão se inscrever na página 
da feira, no endereço eletrônico www.sct.
ce.gov.br/cfc. Os melhores trabalhos rece-
berão prêmios e a escola mais participativa 
também será premiada com um computa-
dor. Os trabalhos selecionados serão expos-
tos em seis edições regionais do Projeto.

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

Dia do Idoso é comemorado com baile no Cras 
Mimi Marinho

Em comemoração ao Dia do Idoso o 
Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) Mimi Marinho realizou, na última 
quinta-feira (1º), um baile para os idosos 
atendidos pelo equipamento. Com o tema 
‘Recordar é Viver’, o baile contou com a par-
ticipação de técnicos do Cras e mais de 50 

idosos moradores dos bairros Tamarindo, 
Conjunto Santo Antônio e Dom Expedito.

Com repertório de clássicos dos anos 
1960, marchinhas de carnaval e forró pé 
de serra, a festa foi animada pela Banda de 
Música de Sobral. “A velhice não é para ser 
sofrida, mas para ser bem vivida”, afirmou 
a coordenadora do Cras Mimi Marinho, Li-
vramento Albuquerque, que lembrou que 
o baile foi uma das atividades da semana 
comemorativa, que contou com atividades 
como palestra sobre a saúde do idoso, mas-
soterapia, dinâmicas para trabalhar a coor-
denação motora, entre outras.

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

Prefeitura de Sobral certifica 
80 pessoas em  curso de 

gestão administrativa

A Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico (STDE), realizou, 
na última quinta-feira (1º), cerimônia 
de certificação dos 80 participantes do 
curso de gestão administrativa, realiza-
do entre os dias 28 de setembro e 1º de 
outubro, no Centro de Convenções de 
Sobral.

Durante a formação, os participan-
tes receberam conhecimentos voltados 
a temas como o funcionamento da em-
presa, gestão financeira, habilidades do 
administrador, liderança e trabalho em 
equipe, gestão de pessoas e relaciona-
mento interpessoal.

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

7 pontos do Município 
recebem serviço de reparo na 

rede de iluminação pública
Dando continuidade aos serviços de 

reparos na rede de iluminação pública 
da cidade, nesta segunda-feira (5), mais 
sete pontos do Município de Sobral re-
ceberam equipes da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos (Seconv). 
Desta vez, a ação beneficiou os distritos 
de Aracatiaçu, Patriarca, Salgado dos 
Machados e os bairros Sumaré, Centro, 
Vila União e Terrenos Novos.

“Nosso trabalho é contribuir para a 
segurança, o lazer e o conforto das pes-
soas que moram em Sobral. A equipe de 
iluminação pública está diariamente re-
alizando serviços como este, ampliando 
a qualidade de vida da população e tor-
nando Sobral uma cidade cada vez mais 
humana”, explicou o titular da Seconv, 
Jorge Trindade.

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

Prefeitura de Sobral estuda parceria para 
reaproveitamento de resíduos como combustível

Visando firmar parceria para implanta-
ção de sistema de reaproveitamento 
de lixo na produção de combustível 

para a indústria em Sobral, o governador 
Camilo Santana recebeu, na manhã desta 
segunda-feira (5), no Palácio Abolição, o 
prefeito de Sobral, Veveu Arruda, e direto-
res da Votorantim Cimentos. Também par-
ticiparam da reunião, o chefe de gabinete, 
Élcio Batista; o secretário das Cidades, Lúcio 
Gomes; o secretário da Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior (Secitece), Inácio Arru-
da; o procurador Geral do Estado, Juvêncio 
Viana, e o presidente da Agência de Desen-
volvimento do Estado do Ceará, Ferruccio 
Feitosa.

À tarde, a comitiva visitou o Aterro Sa-
nitário de Sobral e a fábrica de cimentos 
do grupo instalada no Município. Pela pro-
posta, a Votorantim Cimentos reaproveitará 
grande parte dos resíduos produzidos em 
Sobral e em mais 14 municípios da Região 

Norte, como Combustível Derivado de Resí-
duos (CDR), um sistema alternativo de pro-
dução limpa de combustível a partir do lixo 
para geração de calor nos fornos da indús-
tria cimenteira.

“É um processo totalmente limpo, sem ne-
nhuma emissão de material particulado, nem 
emissão de nenhum gás tóxico”, explicou o 
diretor Técnico Global da Votorantim Ci-
mentos, Álvaro Lorenz, que também desta-
cou a inciativa da Prefeitura de Sobral. “Esse 
é o primeiro passo que estamos dando, mas 
acho que a iniciativa e o protagonismo da 
Prefeitura de Sobral com a parceria do Gover-
no do Ceará permitirão que tenhamos certeza 
que isso será extremamente bem sucedido”, 
afirmou.

Segundo o prefeito Veveu, além de 
atender a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e a necessidade de preservação do 
meio ambiente, a iniciativa “é uma grande 
vantagem para Sobral e os 14 municípios que 

compõem o consórcio porque os rejeitos des-
tinados ao Aterro ficarão em torno de 10%, o 
que é o percentual praticado por países da Eu-
ropa. Seremos o primeiro município no Brasil 
a implantar esse modelo em parceria com o 
Governo do Estado, os municípios da região e 
a Votorantim”.

Para o titular da Secitece, Inácio Arruda, 
transformar resíduos em energia é muito 
positivo para Sobral, Região e para o Estado 
do Ceará. “Irá transformar Sobral numa cida-
de símbolo de eficiência energética, diminuin-
do a emissão de carbono para a atmosfera. 
Fazer com que o crescimento econômico de 
Sobral, com o aumento da planta da Votoran-
tim, seja com um menor impacto ao meio am-
biente é tudo que qualquer município deseja. 
É essa junção que a Ciência e Tecnologia tem 
que ajudar a resolver”, afirmou Inácio Arruda.

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

Procissão de São Francisco reúne milhares de fiéis em Sobral
Para celebrar o dia de São Francisco, nes-

te domingo (4), foi realizada uma procissão, 
que percorreu as principais ruas e avenidas 
do Centro de Sobral, e contou com a presen-
ça da vice-governadora e primeira-dama do 
Município, Izolda Cela, e do prefeito Veveu 
Arruda, além de milhares de fiéis.

Após a procissão, o bispo Dom Vascon-
celos celebrou a missa, na qual o prefeito 

Veveu fez a primeira leitura. Com o apoio da 
Prefeitura de Sobral, os festejos de São Fran-
cisco tiveram início no dia 26 de setembro, 
com missas campais diárias na Praça de São 
Francisco, e foram encerrados com leilão, 
como parte da programação social das fes-
tividades.

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


