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Aterro Sanitário de Sobral-CE; 17 municípios da região Norte apostam em Consórcio para resolver

a demanda na Destinação Final de Resíduos Sólidos (Foto: Luiz Queiroz). Sobral- O município de

Sobral e cidades circunvizinhas se organizam para atuar e darem destino correto aos resíduos

sólidos. As operações terão início ainda no segundo semestre deste ano. Para tanto, criou-se o

Consórcio Municipal para Destinação Final de Resíduos Sólidos (Comderes) formado, além de

Sobral, por mais 16 municípios da Região: Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha,

Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Pires

Ferreira, Varjota e Reriutaba. Conforme o analista da Agência Reguladora do Estado do Ceará

(Arce), Alceu Galvão, quando em funcionamento, “os trabalhos do consórcio serão regulados pela

Agência Cearense”, a�rma. 

 Ações 

Com o intuito de se alinhar à nova realidade, o Poder Público Municipal, em parceria com o

Governo do Estado do Ceará e a Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral (AMA) realiza,

desta terça-feira, dia 5, a “Semana do Meio Ambiente”. A mobilização, que se estenderá até o

próximo dia oito, “tem como objetivo promover ações de sensibilização para melhorar a

administração dos resíduos sólidos e a qualidade de vida das pessoas, a partir do respeito ao

meio ambiente, considerando as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social”,

reforça o analista Alceu Galvão que, a partir das 19 horas, participa da primeira mesa de

discussões, apresentando o tema “O município de Sobral e a Política Nacional de Resíduos

Sólidos”. 

 Estrutura 
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A cidade de Sobral, distante 240km da Capital, é a quinta mais povoada do estado, sendo o

município, o segundo maior do interior, com uma população estimada em 205.529 habitantes, e o

segundo mais desenvolvido do Ceará, atrás apenas de Fortaleza, de acordo com o IDH (Índice de

Desenvolvimento Humano). Segundo o IBGE, Sobral é uma “Capital Regional”, que é “um nível da

hierarquia urbana do Brasil”.
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MATARAM UMA CRIANÇA DE 4 ANOS EM SOBRAL !! MÃE DA CRIANÇA
ASSASSINADA NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO CONVERSOU COM A NOSSA
REPORTAGEM
   Uma inocente foi mais uma vítima da bandidagem que toma conta de Sobral.
Vitória é o nome da criança que foi baleada na noite desta ...

EM PLENA PRAÇA DO BOSQUE: HOMEM É EXECUTADO NA NOITE DESTA QUARTA-
FEIRA, EM SOBRAL
Um homem identi�cado por Francisco Wagner da Silva, 29 anos, residia na rua
Valéria - bairro Sumaré, foi assassinado na noite de h...

INDIVÍDUOS QUE MATARAM A CRIANÇA NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO FORAM
APREENDIDOS.
''Eles confessaram o crime''. Disse o coronel Assis Azevedo. Ambos são do bairro
Dom Expedito. De acordo ainda com as...

Homem é executado a tiros em bar no município de Frecheirinha
Um homicídio a bala foi registrado na noite desta segunda (04), no município de
Frecheirinha. O crime ocorreu por volta da meia noite e...

MULHER É AGREDIDA POR OUTRAS MULHERES NO NOVA CAIÇARA.

A vítima ainda não identi�cada pela nossa reportagem foi socorrida para o hospital
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