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Sinalização de trânsito das vias do entorno do 
Parque da Cidade recebe reparos
Ação inclui renovação na pintura de lombadas e faixas de 
pedestres, além da recolocação de placas de advertência

Com o objetivo de organizar o fluxo de 
veículos e garantir a segurança do tráfego 
de pedestres e motoristas de Sobral, a Pre-
feitura Municipal, por meio da Secretaria da 
Cidadania e Segurança, está realizando ser-
viços de melhorias na sinalização de trânsi-
to da cidade.

Sinalizações entre as Ruas Oriano Men-
des, Av. Diogo Gomes e o Parque da Cida-
de receberam renovação de pinturas das 
lombadas, faixas de pedestres, além da re-
colocação de placas de advertência, ação 
realizada pelas equipes da Coordenadoria 
de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do 
Município. “Nosso intuito é melhorar a visua-
lização da sinalização para os motoristas que 
transitam nestes trechos e, consequentemen-
te, obter a diminuição da velocidade para ga-
rantir a segurança de todos”, destacou o ge-
rente de Engenharia de Trânsito de Sobral, 

Agesislau Araújo.
Diariamente duas equipes atuam nas 

áreas identificadas por técnicos da CTTU 
ou onde há demanda da população. Além 
disso, entre os meses de janeiro e fevereiro, 
trechos nas proximidades das escolas muni-
cipais também receberão melhorias na sina-
lização para assegurar a ordenação e segu-
rança do trânsito da cidade. Solicitações de 
reparos e indicações podem ser feitas pelo 
número (88) 3614-8812.

Mutirão de Limpeza
Prefeitura recolhe 10 carradas de lixo do 
bairro Parque Silvana I

Com o intuito de reforçar a manutenção 
da limpeza urbana e ampliar a saúde da po-
pulação, a equipe do Mutirão de Limpeza da 
Prefeitura de Sobral realizou, nesta quarta-
-feira (6), ação no bairro Parque Silvana I. 
Por meio do trabalho de 15 homens, que 
retiraram entulhos e realizaram poda nas 
árvores, foram recolhidas 10 carradas de lixo 
e encaminhadas para o aterro sanitário do 
Município.

“O Parque Silvana I é um bairro que está 
sendo sempre assistido pela atual gestão, 
principalmente pelo setor de limpeza pública. 
Devido a quantidade de pessoas que residem 
no local, os mutirões de limpeza acontecem 
pelo menos uma vez por semana na região. 
Além disso, é necessário que a população tra-
balhe conosco preservando o bairro limpo”, 
ressaltou o secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos de Sobral, Jorge Trindade.

Diariamente, três equipes de limpeza rea-
lizam mutirões em pelo menos, cinco bairros 
e distritos do Município. Além disso, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconv) dispõe dos ser-
viços de Coleta Sistemática, Pontual e Seleti-
va, onde a população troca materiais reciclá-
veis por bônus na conta de energia, através 
de uma parceria com a Ecoelce.

Novos membros do Conselho 
Tutelar serão empossados 

nesta quinta-feira (7)
O prefeito Veveu Arruda e a secretá-

ria de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Extrema Pobreza, Valdízia Ribei-
ro, darão posse, nesta quinta-feira (7), 
aos novos membros do Conselho Tute-
lar Municipal no quadriênio 2016/ 2019. 
A solenidade será realizada às 15h30, 
no gabinete do Prefeito.

Serão empossados Maria do Livra-
mento Neta da Silva, Wagner Ribeiro de 
Albuquerque, Romário de Araújo Sou-
sa, Sândalo Augusto Farias Linhares e 
Maria Jakeline B. de Sousa.

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

Nesta sexta (8)
Coleta Seletiva Agendada 

atende população do distrito 
de Jordão

O Projeto de Coleta Seletiva Agenda-
da, desenvolvido pela Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos de Sobral, 
em parceria com a Empresa de Recicla-
gem Josefaz, realiza nesta sexta-feira (8) 
ação nas localidades de São Francisco, Sí-
tio Santana, Sítio Tanques e São Joaquim, 
no distrito do Jordão. A coleta é realizada 
sempre das 8h às 17h, no Centro de Saú-
de da Família (CSF) de cada região.

Além de recolher resíduos recicláveis, 
o Projeto possibilita que a população 
converta os valores desse material em 
bônus na conta de energia, por meio do 
Programa Ecoelce, da Companhia Ener-
gética do Ceará (Coelce).

Para participar da Coleta Seletiva 
basta se dirigir a um dos pontos de aten-
dimento do Projeto, na data agendada, 
e entregar o material reciclável (papel, 
papelão, plástico, garrafas pet, alumínio, 
ferro, garrafas de vidro e baterias de ve-
ículos). Durante todo o mês de janeiro,  
estão sendo realizadas ações em bairros 
e distritos de Sobral.
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VÁRZEA
Quarta praça do ‘Sobral Novo Centro’ será inaugurada 

nesta quinta-feira (7)

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, 
a vice-governadora, Izolda Cela, 
e o secretário das Cidades, Lúcio 

Gomes, inauguram a Praça da Várzea nes-
ta quinta-feira (7), às 19h. Esta é a quarta 
praça requalificada dentro do ‘Sobral Novo 
Centro’, maior projeto de requalificação de 
centros históricos em execução no Brasil. 
“Será mais um lugar para as famílias e os ami-
gos se encontrarem como parte do processo 
de transformação social da cidade de Sobral, 
visando a qualidade de vida das pessoas”, afir-
mou Veveu Arruda.

Como parte do Projeto Sobral Novo 
Centro já foram inauguradas a Praça do Bos-
que, Pracinha do Amor e Praça do Patrocí-
nio. Também já foi concluída a troca do as-
falto por blocos de concreto intertravados, 
nas principais ruas do centro histórico, além 
de padronizadas, retificadas e alargadas as 
calçadas, com acessibilidade para cadeiran-
tes e deficientes visuais. O próximo passo 
será a internalização da rede elétrica e de 
telecomunicação.

Segundo a moradora do entorno da Pra-
ça da Várzea, a professora Silvéria, “a praça 

estava toda quebrada e agora está uma ma-
ravilha. Tudo que eles fazem é coisa de pri-
meiro mundo. Agora eu vou poder fazer cami-
nhada porque está muito bem iluminada. Eu 
quero só agradecer e dizer que está no rumo 
certo. Parabéns”!

Projetado pelo arquiteto Antenor Co-
elho, o espaço ganhou novo piso, com 

elementos de acessibilidade; jardins; novo 
mobiliário urbano, como bancos e lixeiras, e 
nova iluminação com led. A praça foi finan-
ciada com recursos do Programa Cidades 
do Ceará II, do Governo do Estado do Ceará, 
financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

Solenidade no Boulevard do Arco dá início às tradicionais 
apresentações de Bois e Reisados

O Boulevard do Arco foi palco, na noite 
desta quarta-feira (6), do tradicional ‘Encon-
tro de Bois e Reisados’, que juntamente com 

as comemorações do Dia de Reis abriu o ca-
lendário cultural de Sobral. Com a presença 
dos expectadores, a abertura contou com 
apresentações dos grupos Boi Coração, adul-
to e infantil, do distrito de Aracatiaçu, e Paz no 
Mundo, da sede do Município. Participaram 
do evento a secretária da Cultura e Turismo, 
Eliane Leite; o secretário adjunto, Carlos Mole-
do, e o vereador, Emídio Silva.

“É muito importante incentivar os movi-
mentos culturais, pois eles levam a força das 
manifestações populares a todos os cantos do 
nosso Município, valorizando mais ainda a cul-

tura vasta do povo da região, seus valores e tra-
dições”, destacou Eliane Leite.

Este ano, o folguedo conta com a parti-
cipação de 30 grupos, sendo 20 adultos e 10 
infantis, e segue até o dia 31 de janeiro com 
apresentações espalhadas pelos bairros e dis-
tritos da cidade. Conhecido por ser a mais tra-
dicional manifestação popular, o movimento 
atrai pessoas de todas as idades, transforman-
do o Município em uma grande festa de cores, 
com bois, burrinhas, galantes e índios.

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

Apresentações, que seguem até o próximo dia 31 de janeiro, em bairros e distritos da cidade, 
abriram o calendário cultural de Sobral


