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Prefeitura inicia reforma do Frotinha de Messejana
nos setores de urgência e emergência

O prefeito Roberto Claudio autorizou a terceira etapa da obra, que requalificará o setor de urgência e emergência

O prefeito Roberto Claudio assinou, no último dia 4 de
novembro, a ordem de serviço para a reforma do Hospital
Distrital Edimilson Barros de Oliveira, o Frotinha de Messejana.
A requalificação da unidade está dentro do Programa Mais
Ação, maior programa de investimentos da história de Fortaleza
que prevê, até 2020, mais de 700 obras nas áreas da Saúde,
Educação, Infraestrutura, Mobilidade, Cultura, Proteção Social,
Urbanização e Meio Ambiente.
A obra tem investimento de R$ 2,8 milhões e começa pelo
setores de urgência e emergência em Clínica Médica, cujo
atendimento à população, desde o dia 1º de novembro, vem
sendo direcionado para as 12 Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) e hospitais públicos da Capital. Cirurgias gerais e
traumatológicas serão mantidas neste momento.

Após a conclusão desta primeira fase, será feita a
reforma do centro cirúrgico, que foi construído em março de
1978. Com a requalificação, haverá possibilidade de ampliar
a capacidade do equipamento em até 50% nos setores de
traumatologia e cirurgia geral.
Joana Maciel, secretária da Saúde, lembrou que a iniciativa
compõe um pacote de investimentos na área. “Essa etapa faz
parte de um grande investimento de reestruturação de toda a
rede hospitalar. Vamos trabalhar agora as partes assistenciais.
Na primeira e segunda etapas contemplamos estruturas de
apoio, leitos de internação, almoxarifado, farmácia, uma série de
ações estruturais e agora vamos entrar na parte assistencial”,
explicou a secretária.

“Estamos começando hoje essa fase que eu diria ser a mais nobre da reforma do Frotinha de Messejana.
Vamos iniciar pela emergência e, aos poucos, entrar no centro cirúrgico, com a entrega da reforma que
acontece no Frotinha do Antônio Bezerra, para não termos problemas de atendimento na Rede”
Roberto Claudio, Prefeito
Dentro do Programa Mais Ação, também recebem investimentos o IJF2, o novo Hospital da Criança, novo Hospital Gonzaguinha
do José Walter e as reformas dos Gonzaguinhas da Barra do Ceará e de Messejana. Também estão previstas no programa
a construção de sete novos Postos de Saúde (Alameda das Palmeiras, Cidade Jardim, Cidade Nova, Miguel Arrais, Curió,
Goiabeiras e Planalto Pici, e ainda três policlínicas no Siqueira, Passaré e Jóquei Clube) e implantação de oito novas bases
descentralizadas do Samu.

Mobilidade

Habitação

Avenida Duque de Caxias já está funcionando
em sentido único

1.760 famílias são beneficiadas com casas na entrega
do Residencial Luiz Gonzaga

pág. 02

pág. 03

02
Mobilidade

Avenida Duque de Caxias já está funcionando
em sentido único
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Fale com a gente
Pelo Telefone:

156

Pelo Facebook:

facebook.com/prefeituradefortaleza

Pelo Endereço:

Rua São José, nº 01 - CEP. 60.060-170

Fale com a Regional
Regional I
Endereço / Tel - Rua Dom Jerônimo,
20 - Otávio Bonfim / 085 3214.3309

Regional II

Regional III

Endereço / Tel - Av. Jovita Feitosa,
1264 - Parquelândia / 085 3433.2501

Regional IV
Endereço / Tel - Av. Dr. Silas
Munguba, 3770 - Serrinha /
085 3433.2800

Regional V
Endereço / Tel - Av. Augusto dos
Anjos, 2466 - Siqueira /
085 3433.2919

Regional VI
Endereço / Tel - Rua Padre Pedro
de Alencar, 789 - Messejana /
085 3488.3124

Regional Centro
Endereço / Tel - Rua Major Facundo,
907 - Centro / 085 3254.3427
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Endereço / Tel - Rua Professor
Juraci Mendes de Oliveira - Edson
Queiroz / 085 3241.4839

Outras mudanças aconteceram por conta das obras do trinário, incluindo sinalização, velocidade dos veículos e pontos de paradas de ônibus

Em continuidade à implantação do primeiro
trinário de Fortaleza, a Avenida Duque de Caxias já
está funcionando com sentido único de circulação
(Aldeota/Centro), entre as ruas Nogueira Acioli e
Padre Ibiapina. Agentes da Autarquia Municipal de
Trânsito e Cidadania (AMC) dão suporte operacional
à intervenção, orientando os condutores e
pedestres nos principais cruzamentos.
Como parte do projeto de sinalização, a
velocidade foi readequada para 50 km/h, tendo em
vista a quantidade de acidentes ocorridos ao longo
da via. Segundo levantamento da AMC, em dez
anos foram registrados 2.560 acidentes, sendo
209 atropelamentos.

Fazendo o contraﬂuxo, as ruas Clarindo de
Queiroz e Meton de Alencar escoarão o trânsito
no sentido Centro/Aldeota. Cerca de 300 mil
pessoas devem ser beneficiadas diariamente pela
mudança, que otimizará a circulação de veículos
em vias secundárias. Quem cruzar o trinário deve
ficar atento à sinalização e realizar apenas as
conversões permitidas.
O próximo passo é a inversão de sentido
da Avenida Padre Ibiapina, que concentrará
o ﬂuxo no sentido Praia/Sertão, no trecho
compreendido entre as avenidas Duque de
Caxias e Bezerra de Menezes.

Faixas exclusivas para ônibus
Como fator preponderante do projeto do trinário, ao todo, foram implantados, 3,8 km de faixas
exclusivas para ônibus. A Avenida Duque de Caxias recebeu 2,2 km de deslocamento para o
transporte público, no trecho entre a Rua Dona Leopoldina e a Avenida Padre Ibiapina. Já na Rua
Meton de Alencar, também foi implantado 1,6 km de faixa exclusiva entre a Rua Princesa Isabel e
a Avenida Visconde do Rio Branco

Infraestrutura cicloviária
Inicialmente, a região recebeu cerca de 3,3 km de infraestrutura cicloviária no entorno do trinário.
Dessa forma, foram implantados aproximadamente 2,5 km de ciclofaixa unidirecional, no sentido
Aldeota/Centro. Ainda serão implantados cerca de 850 m de ciclofaixa bidirecional na Padre
Ibiapina, desde a Rua Guilherme Rocha até a Avenida Bezerra de Menezes

Ações para pedestres
Com o objetivo de reduzir a distância de travessia e proporcionar mais segurança aos pedestres
no Centro, estão sendo implantadas duas faixas elevadas no entorno do Mercado São
Sebastião, além de canteiro na Avenida Padre Ibiapina; semáforos na Avenida Duque de Caxias,
com botoeiras de tempo exclusivo para pedestres; e prolongamentos de calçadas em alguns
cruzamentos ou esquinas
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1.760 famílias são beneficiadas com casas na
entrega do Residencial Luiz Gonzaga

A inauguração do Residencial contou com a presença do prefeito Roberto Claudio, do governador Camilo Santana e do ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará
entregaram, em parceria com o Governo Federal, no último dia
2 de novembro, o residencial Luiz Gonzaga. O empreendimento,
localizado no bairro Ancuri (Regional VI), é o maior do País,
incluso na modalidade do Programa Minha Casa, Minha Vida
– Entidades. Os 1.760 apartamentos têm dois quartos, sala,
cozinha e banheiro acessível, equipado com barra de proteção
e torneira adaptada a pessoas com mobilidade reduzida. Além
disso, o conjunto habitacional traz a particularidade de ser o
único projeto no Brasil com varanda.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do
prefeito Roberto Claudio, do governador do Estado, Camilo
Santana e do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo
Canuto. “Esta é uma das vantagens de se trabalhar de forma
integrada e planejada, em parceria com o Governo Estadual e
Federal. Conseguimos produzir uma entrega que chegará a 30
mil unidades habitacionais populares em oito anos”, informou o
prefeito Roberto Claudio.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo
Canuto, o recurso investido foi de mais de R$ 130 milhões.
“Foram R$ 20 milhões do Estado e R$ 110 da União. Muitas

O Residencial Luiz Gonzaga é um exemplo para
o estímulo ao cooperativismo e à participação
popular, na perspectiva das soluções de demandas
habitacionais em todo o País. Iolanda da Silva,
presidente da Cearah Periferia, destacou que a
relação de confiança estabelecida com as famílias
contemplados está sendo cumprida. “A batalha
foi árdua e envolveu esforços diversos. A Caixa
Econômica foi muito correta. Estamos realizando
um sonho. Precisamos agradecer à Habitafor, à
Secretaria das Cidades e a todos os entes envolvidos.
O primeiro conjunto habitacional do Brasil feito pelas
entidades comunitárias é motivo de orgulho para
nós”, pontuou.

famílias vão poder ficar alegres, entrar em suas casas, ter
qualidade de vida e dignidade. É uma honra e um prazer ver a
emoção dos cearenses”, acrescentou.
O governador Camilo Santana apontou as iniciativas
intersetoriais que visam a qualidade de vida das famílias do
entorno. “A política habitacional garante o direito à moradia
e à dignidade. Além disso, há um compromisso da Prefeitura
e do Governo do Estado de investir em equipamentos sociais.
Recentemente, o prefeito Roberto Claudio entregou o posto de
saúde Osmar Viana. Também haverá escolas próximas, além de
uma Areninha, cuja ordem de serviço será assinada, e toda uma
estrutura para garantir a qualidade de vida dos moradores deste
empreendimento”, garantiu.
Roberto Claudio detalhou as novidades previstas para o
entorno. “Estamos licitando dois Centros de Educação Infantil e
uma Escola de Tempo Integral para contemplar os moradores
do Luiz Gonzaga e José Euclides (residencial). Além disso, o
posto de saúde contará, até o fim deste ano, com cinco equipes
completas do Programa Saúde da Família. Comunidade se faz a
partir de serviços essenciais e de relações de respeito, de paz e
de solidariedade entre vizinhos ”, defendeu.

“Ao me livrar do aluguel, minha
família terá a oportunidade de investir
em outros projetos. Meu coração está
cheio de gratidão a Deus, ao prefeito e
ao governador pela minha casa própria.
Agora, poderei investir de forma mais
efetiva na educação e no futuro da
minha filha, Ester Alexandrina”
Alexandre Gonçalves
Contemplado pelo programa
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Rede Cuca oferece mais de 5 mil vagas em novembro

As vagas estão disponíveis nos três equipamentos da Rede e são para jovens que se interessem por cursos de formação ou por atividades esportivas

Durante o mês de novembro, a Rede Cuca oferta 5.281
vagas para cursos de formação e práticas esportivas nos três
equipamentos, localizados nos bairros Barra do Ceará, Mondubim
e Jangurussu. Os interessados podem se inscrever no Cuca mais
próximo de sua residência, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h;
e aos sábados, das 9h às 13h.
Na Rede Cuca Barra, serão disponibilizadas 150 vagas para cursos
como Fotografia de Moda, Inglês Básico, Cinema Documentário e Oficina
Gravando Voz e Violão. Para as práticas esportivas são disponibilizadas
1.530 vagas para Cross Cuca, MMA, polo aquático e natação.
Na Rede Cuca Mondubim, serão ofertadas 150 vagas para os
cursos de Libras, Inglês, Fotografia de Retrato e Design Gráfico. Já nas
práticas esportivas serão disponibilizadas 1.445 vagas para karatê, judô,
treinamento funcional, futsal e triathlon.

Para a Rede Cuca Jangurussu, serão 121 vagas para os cursos de
Canto Coral, Edição de Imagens, Libras e Produção de Videoclipe. Na
área de esportes serão 1.885 vagas para treinamento funcional, skate e
tênis de mesa.
PARA QUALQUER MATRÍCULA, SÃO NECESSÁRIAS CÓPIAS E
ORIGINAIS DE UM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. OS JOVENS MENORES DE 18
ANOS DEVERÃO APRESENTAR, ALÉM DOS DOCUMENTOS CITADOS,
TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELOS PAIS OU
RESPONSÁVEL, ACOMPANHADO DA IDENTIDADE DOS MESMOS.

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

Rua Liberato Barroso, nº 525 - Centro

GRATUITO

Mediante a doação de 1kg
de alimento não perecível

ESPETÁCULO DE FORMATURA DA 2ª TURMA
DO CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA EM
DANÇA DA ESCOLA PÚBLICA DE
DANÇA DA VILA DAS ARTES

`

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), por meio Escola Pública de
Dança da Vila das Artes, tem o prazer de convidar para a apresentação de estreia dos
espetáculos “Fortaleza em Monoblocos“ e “8 Pontos”. Na ocasião, será também celebrada
a formatura da segunda turma concludente do Curso de Formação Básica em Dança.
APOIO

REALIZAÇÃO

.

infraestrutura
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Prefeitura requalificará corredor
comercial da Regional I

a avenida Mozart Lucena será reformada, de acordo com os trechos residenciais e comerciais

A Avenida Mozart Lucena, corredor que atravessa os bairros
Vila Velha, Quintino Cunha e Jardim Guanabara (Regional I), será
contemplada com projeto urbanístico e infraestrutural que visa a
transformação da via, garantindo maior mobilidade e segurança
para pedestres e ciclistas, além de atenção ao comércio local.
Principal corredor comercial do território, a avenida apresenta
ligação norte-sul, sul-norte, e abrange uma área de inﬂuência
composta por 120 mil pessoas.
A partir de estudos previamente realizados, traçou-se um
diagnóstico acerca da dinâmica da via, apresentado a cerca de
100 pessoas durante audiência pública. De acordo com Luiz
Alberto Saboia, secretário-executivo da Conservação e Serviços
Públicos, a via foi dividida em cinco trechos com características

“

“Esta é uma avenida de importância
econômica e social. É o centro
urbanístico do território, um grande
corredor de mobilidade. Como envolve
muitos interesses, muitos comércios
formais e informais, estamos aqui
para apresentar, ouvir sugestões
sobre o projeto. Então, dentro de
4 semanas, começaremos a obra,
oriunda do Programa Mais Ação, que
irá redesenhar, modernizar e trazer
novo tratamento à Mozart Lucena”
Roberto Claudio, Prefeito

distintas e potenciais específicos. Os trechos 1, 3 e 5 são mais
residenciais, enquanto os trechos 2 e 4 são predominantemente
compostos por comércios.
“O trecho 2 é o coração comercial da área e vai receber
pavimento intertravado, padrão Beira-Mar; quiosques
padronizados; estacionamento ordenado; e reforço na
iluminação. Foram realizadas 1.256 entrevistas com os
comerciantes, que constataram que 77% das pessoas
que transitam em determinados trechos chegam a pé. Daí
surge a necessidade de investir também em requalificação
de calçadas”, explicou Saboia. Está prevista, também, a
implantação de, pelo menos, oito estações do Bicicletar
estrategicamente distribuídas pelo território.

As intervenções objetivam, ainda,
minimizar acidentes. Nos últimos
quatro anos, nove ocorrências fatais
foram registradas. Outras 154 pessoas
ﬁcaram feridas. “Os demais trechos
serão contemplados com alargamento
de calçadas, ciclofaixas, esquinas
prolongadas, requaliﬁcação do asfalto,
duplicação das faixas de tráfego. Será
um banho de urbanização”, acrescentou
Luiz Alberto

infra
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Quatro Corredores Turísticos da Capital
recebem obras de requalificação

As quatro avenidas que receberão as intervenções são vias de acesso do aeroporto à área turística da Capital

A Prefeitura de Fortaleza apresentou o projeto de
requalificação viária dos Corredores Turísticos da Capital. A
iniciativa prevê a interligação da região hoteleira da Cidade
com o Aeroporto Internacional de Fortaleza. As avenidas
Abolição, Desembargador Moreira, Dom Luís e Raul Barbosa
serão contempladas com obras de urbanização e mobilidade,
beneficiando os bairros Mucuripe, Meireles, Aldeota, Dionísio
Torres, São João do Tauape e Aerolândia.
A titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf),
Manuela Nogueira, detalhou as intervenções previstas. As
vias contempladas pelo projeto receberão cerca de 11 km de

nova pavimentação (asfalto ou blocos de concreto); melhorias
voltadas à acessibilidade; sinalização; reforma do canteiro central;
pavimento em concreto nos pontos de ônibus; prolongamento de
calçadas; ciclofaixas; reforço na iluminação; e projeto paisagístico.
Orçadas em R$ 31,4 milhões, as obras contam com recursos
do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do
Santander e da Prefeitura de Fortaleza. De acordo com o
cronograma de execuções estabelecido, as intervenções terão
duração de 12 meses e serão executadas pela Secretaria Municipal
da Infraestrutura (Seinf), em parceria com a Secretaria de
Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Secretaria Regional II.

Avenida Desembargador Moreira
Considerada via de conexão entre a região hoteleira e o aeroporto, a Av. Desembargador Moreira é avaliada como a principal porta de entrada da Cidade para os
turistas que desejam conhecer ou se hospedar no entorno da Praia de Iracema e da Beira-Mar. Com a execução das obras na região, a via ganhará um amplo e colorido
calçadão, priorizando o pedestre e potencializando a utilização dos espaços. Haverá a integração da estrutura às novas calçadas da Praça Portugal, instalada na
esquina com a Av. Dom Luís. As obras foram divididas em três trechos, considerando as especificidades, necessidades e características de cada área da via.

Avenida Abolição
A Avenida Abolição, importante corredor turístico da área leste do litoral de Fortaleza, passará por obras de requalificação viária em ambos os sentidos, facilitando a
conexão entre a Praia de Iracema, a Beira-Mar e o Mucuripe. A via receberá serviços de fresa, com a retirada do antigo asfalto para a instalação de nova pavimentação,
paisagismo, sinalização, iluminação em LED, além de reforma do canteiro central e pavimento em concreto nos pontos de ônibus.

Avenida Dom Luís
Iniciada em setembro deste ano, a obra de urbanização da Av. Dom Luís corresponde à recuperação asfáltica da via, à instalação de pavimento em concreto nos pontos
de ônibus e à padronização de todas as calçadas da avenida com piso intertravado no trecho entre a Rua Tibúrcio Cavalcante e a Av. Almirante Henrique Sabóia (Via
Expressa), na Aldeota.

Avenida Governador Raul Barbosa
Uma das principais avenidas de acesso ao aeroporto, a Av. Governador Raul Barbosa receberá obras de requalificação viária entre a Av. Pe. Antônio Tomás e a Rua Cel.
Gonçalo, facilitando também o tráfego de veículos que queiram acessar a BR-116.

