
Sobral Turismo
Unidade Central de Processamento de lixo
de Sobral

Parque da Cidade em Sobral

Não deixe, em visitando Sobral, na zona norte do Estado do 
Ceará, de conhecer uma experiência ímpar da Municipalidade na 
recliagem de lixo.

O prefeito de Sobral,
professor Clodoveu
Arruda, sério
investigador e
profundamente
preocupado com os
problemas ecológicos,
produziu, com sua



equipe científica municipal uma leva de gatos genéticamente 
modificados com o fim especial de reclicar o lixo.

E o sistema se encontra no local mais adequado que se poderia 
encontrar na cidade de Sobral, no chamado “Parque da cidade” 
onde também corre um lindo riacho que reprsenta para as 
sobralenses um inesperado e sublime ambiente para passeios em 
fim de tarde na cálida Sobral até mesmo pelo odor ou fragância 
que o riacho exala. Agora com a experiência científica dos 
gatos transformadores de lixo, as sobralenses têm mais uma 
razão para se deliciar em seus passeios no Parque da Cidade, 
que, como o nome bem o indica, é o local mais fresco que se 
pode encontrar na cidade para passeios.

Na foto acima uma tentativa de visão panorâmica do experimento 
municipal com a tentativa de centralisar a Unidade de 
Processamento Central do sistema que foi configurada para ter 
uma atração especial para os felinos que se mantêm concentrados
no trabalho de alterar pacientemente todo o lixo que 
sobralenses vêm cuidosamente depositar dentro da UPC e, claro, 
sempre preocupados com os problemas ecológicos, igual que o 
lider municipal, tentam facilitar o trabalho dos bichanos 
distribuindo o lixo ao redor da Unidade de Processamento 
Central.



Mas não esqueça, cara turista, de estender sua visita ao 
entorno do
sistema de
reclicagem de
lixo, dirigindo
seus passos
passos para o
encantandor
Parque da Cidade
e o igarapê que
o corta em duas
margens sempre
floridas e em
tal caso se
junte aos grupos
de corredores
que fazem ginástica para também respirar o odor de flores que 
do igarapê do Parque da Cidade se pode fruir.

Aqui,em detalhe, a Unidade de Processamento Central do sistema 
de reclicagem de lixo do Parque da Cidade em Sobral.


