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Prefeito Veveu entrega Selo de Acessibilidade 
2013 - Padrão Prata

Em sua segunda edição, o Selo Municipal premiou mais 9 empresas que facilitam a mobilidade de pessoas com 
deficiência em Sobral

A solenidade de entrega do Selo de 
Acessibilidade 2013 - Padrão Prata 
atraiu a atenção de muita gente que 

foi prestigiar o evento. Anualmente são pre-
miadas empresas e instituições públicas ou 
privadas incentivadoras de ações que facili-
tam a vida de pessoas portadoras de defici-
ência, ou que estejam com sua mobilidade 
reduzida, visando sua adaptação e loco-
moção, eliminando barreiras. Entre os itens 
apontados estão: estacionamentos para 
pessoas com deficiência, rampas de acesso, 
banheiros adaptados, elevadores especiais, 
barras de apoio, etc.

O evento, realizado no Centro de Con-
venções, foi aberto com a apresentação de 
um monólogo pelo representante da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), Francisco José Prado Júnior; que, em 
seguida, passou a palavra ao convidado da 
noite, Daniel Ferreira, artista plástico de São 
Paulo, que pinta com os pés e a boca.

Daniel deu seu exemplo de vida, com 
uma palestra motivacional, e lançou um 
desafio aos presentes: tentar desenhar com 
a boca. Poucos se arriscaram, entre eles, o 
Prefeito Veveu, que agradeceu a presença 
de todos, e se disse satisfeito por “saber que 
muito mais empresas têm aderido à Lei Mu-
nicipal, proposta pelo nosso Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiên-
cia, e tão importante para a vida de quem 
necessita desse olhar mais atento, mais 
cuidadoso aos pequenos detalhes do dia a 

dia, que nós não percebemos como barrei-
ra, como, por exemplo, um simples acesso a 
uma calçada”, disse.

Os 9 homenageados com a segunda 
edição do Selo de Acessibilidade foram: 
Banco do Brasil, representado pelo gerente, 
José Isnack Ponte; Banco Itaú, representado 
por Ricardo Silva; Centro de Ciências da Saú-
de (CCS)- UVA, que tem como diretora, Ma-
ristela Vasconcelos; Escola Educar Sesc, re-
presentada pela diretora, Maria Doralice de 
Araújo; as Faculdades Inta, representadas 
pela professora Eliana de Aragão; Embrapa 
Caprinos e Ovinos, que tem como Chefe Ge-
ral da Unidade de Sobral, Evandro Vascon-
celos; Escola Profissionalizante Lysia Pimen-
tel, representada pela diretora, Ana Emília 
Dias; Hospital Regional Norte, representado 
por seu gerente administrativo, Alan Henri-
que Lins; e o Pinheiro Supermercado, que 
tem como diretor geral João Bosco.

O Selo foi criado em dezembro de 2011, 
através da Lei Municipal nº 1.070, e no ano 
passado reconheceu as 4 primeiras empre-
sas como merecedoras da honraria, por se-
rem inclusivas. São elas: Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais (Apae), Centro 
de Reabilitação de Sobral, Banco Brades-
co (Agência Princesa do Norte) e o Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).
Todas as 13 instituições, até agora agracia-

das, foram visitadas por uma comissão, que 
as avaliou de acordo com o que determina 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), e as normas da lei de criação do selo.

A secretária da Saúde, Mônica Souza 
Lima, parabenizou as empresas homena-
geadas e se disse feliz por ver que “nessa 
segunda edição conseguimos a adesão de 
mais 9 empresas, e certamente esse exem-
plo deverá ser seguido por outras represen-
tações”, afirmou.

De acordo com a Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência, Ana Lysia Mont’Alverne, o objetivo do 
selo é “estimular as empresas a melhorarem 
a acessibilidade das pessoas com deficiência, 
que é entendida não apenas como a física, 
mas também acessibilidade ao mercado de 
trabalho, à escola, à cultura, ao lazer.”

Também participaram da solenidade, o 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares; Abigail 
Aguiar, representante da Coordenadoria de 
Políticas Públicas para o Idoso e a Pessoa 
com Deficiência do Estado; Reginaldo Farias, 
presidente da Associação de Paradesporto 
de Sobral, e a vereadora Christiane Coelho, 
que representou a Câmara Municipal.

Secretaria da Cultura lança 
Carnaval das Crianças

Prefeito Veveu participa de reunião com 
Microsoft em Fortaleza

Como resultado de sua viagem ao Vale 
do Silício, nos Estados Unidos, o Prefeito Ve-
veu participou de uma reunião, nesta quar-
ta-feira (26/02), no Palácio da Abolição, em 
Fortaleza, com representantes da Microsoft. 
Também participou da reunião, representan-
do o Governador Cid Gomes, o Chefe de Ga-
binete do Governo do Estado, Danilo Serpa.

Segundo o Prefeito Veveu, “já tínhamos 
conhecido os projetos lá e agora eles foram 
apresentados aqui no Governo do Estado. 
Em Sobral o foco são as áreas de segurança, 
saúde, educação e juventude”.

Na área da Segurança Pública foi apre-
sentada a solução DAS (Domain Awareness 
System) da Microsoft, utilizada pela polícia 
de Nova York. É um sistema inteligente de câ-
meras, sensores e alarmes, capaz de indicar 

apenas os eventos e ocorrências que confi-
gurem suspeitas de acidentes, incidentes, 
crimes, criminosos ou outras informações. 
O sistema poderá ser eficaz para Sobral, que 
possui 20 câmeras de vídeo monitoramento.

Outra solução apresentada foi Cidades 
Inteligentes da Microsoft, denominada “Ci-
tyNext”, que parte da premissa de que até 
2020, 70% da população mundial estará mo-
rando em cidades (representando 80% do 
PIB e 80% do consumo de energia). Assim, é 
uma solução centrada em pessoas e dividida 
em 8 grandes áreas. O objetivo é possibilitar 
o desenvolvimento socioeconômico em tor-
no da inovação. Um resultado pode ser, por 
exemplo, criar um “mini Vale do Silício” em 
Sobral.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br 

O artista plástico Daniel Ferreira, que pinta com os 
pés e a boca, ministrou uma palestra motivacional

Prefeitura inicia projeto de 
coleta seletiva de lixo

A Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos iniciou parceria com a 
Coelce e a Empresa Mata Branca, espe-
cializada em projetos ambientais, ge-
orreferênciamento e manejo florestal. 
A ideia é lançar um projeto piloto de 
coleta seletiva no Bairro Alto do Cristo, 
que sirva de modelo a ser seguido fu-
turamente por outros bairros.

O programa foi lançado no último 
dia 13, no Colégio Cirão, com a presença 
do secretário de Conservação e Serviços 
Públicos, Mário Parente; de Cirliane Via-
na, gerente de Coleta Seletiva do Muni-
cípio; do gerente de Negócios da Coel-
ce, Evaristo Peixoto; de Eduardo Dias, 
proprietário da Empresa de Reciclagem 
Mata Branca; e de Socorro Fernandes, 
presidente da Associação Comunidade 
Ativa, além dos próprios moradores.

Denominado “Eu limpo, você limpa 
e Sobral continua boa de se viver”, o 
programa reforça a ideia que a coleta 
seletiva do lixo é de extrema importân-
cia para a sociedade, com a redução e o 
aproveitamento do lixo que produzido.  

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br 

Este ano, 9 empresas foram agraciadas com o Selo de Acessibilidade - Padrão Prata

Reunida cúpula de segurança do município 
para novas ações

O Prefeito Veveu reuniu, na quinta-feira 
(27/02), as forças de segurança que atuam 
em Sobral para estabelecer diretrizes forta-
lecendo as ações articuladas entre os diver-
sos setores para assegurar uma convivência 
de paz e harmonia na cidade de Sobral. Para 
o Prefeito Veveu, “a reunião foi muito boa 
com os compromissos tanto do Ministério 
Público, da Magistratura, da Polícia Militar, e 
da Polícia Civil”.

Na quarta-feira (26/02), o Prefeito Veveu 
também estive reunido com o Secretário 
de Segurança do Estado do Ceará, Servilho 

Paiva, reivindicando ações para fortalecer a 
política de segurança pública no município 
de Sobral.


