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Os alunos do Curso de Operador de 
Tratamento de Resíduos Sólidos do PRO-
NATEC, promovido pela Prefeitura de So-
bral, participaram, na sexta-feira, 27 de 
junho, de um treinamento para atuarem 
como multiplicadores na sensibilização 
ambiental no Bairro Vila União. A ação 
será realizada na próxima semana.

O treinamento abordou 
temas como, limpeza púbi-
ca e a Lei 12.305/2010, que 
institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), que 
trata, entre outros, da respon-
sabilidade compartilhada dos 
geradores de resíduos, desde 
fabricantes aos consumidores 
finais.

O treinamento foi reali-
zado na Sociedade de Apoio 
à Família Sobralense (SAFS) 
e coordenado pela Secreta-

ria de Urbanismo, Patrimônio Histórico 
e Meio Ambiente do Município (SEURB), 
por meio da Autarquia Municipal do Meio 
Ambienta (AMMA), em parceria com a Se-
cretaria de Conservação e Serviços Públi-
cos (SECOV).

Alunos do PRONATEC recebem treinamento da SEURB

Concludentes do Curso de Resíduos Sólidos do Pronatec

Os alunos participarão de uma ação de mobilização e sensibilização 
ambiental no Vila União.

Ação visa 
eliminar focos 

de mosquito 
da dengue e 

criar espaços de 
convivência para 

moradores do 
bairro

Prefeitura faz mutirão de limpeza 
no Bairro Vila União

Equipes da Prefeitura 
trabalham na limpeza do 

entorno do Parque do Ibama

A Prefeitura de Sobral iniciou, no dia 
24 de junho, um mutirão de limpeza no 
Bairro Vila União e no Parque do Ibama, 
próximo do Hospital Regional Norte. Uma 
equipe de 20 homens, coordenada pela 
Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (SECONV), trabalha no mutirão, 
que conta com a parceria da Associação 
de Moradores do Bairro.

No entorno do Parque do Ibama será 
feita uma pista para caminhadas. “Servirá 

de referência para a comunidade ajudar 
na manutenção da limpeza pública no 
bairro”, explica o Secretário da SECONV, 
Mário Parente. O trabalho é também de 
prevenção para evitar focos de mosquitos 
da dengue na área. “Pedimos à comuni-
dade que colabore e mantenha os seus 
bairros limpos”, diz o Secretário Mário Pa-
rente, lembrando da importância de não 
colocar lixo nas calçadas fora do horário 
de coleta do caminhão do lixo.

Arena São João foi tomada pela emoção

Veja alguns dos ganhadores da premiação das ruas e lojas mais 
decoradas para festejar a Copa do Mundo

A emoção tomou conta da torcida 
sobralense que acompanhava o jogo do 
Brasil contra o Chile, no sábado, 28 de 
junho, na Arena São João. A partida das 
oitavas de final, que ficou empata no tem-
po normal, foi decidida nos pênaltis e aca-
bou em Brasil 3 x 2 Chile.

A partida, realizada no Mineirão, em 
Belo Horizonte, foi exibida em dois te-
lões aos torcedores de Sobral. A estrutura 
montada pela Prefeitura de Sobral estará 

funcionando, até o final do Mundial de 
Futebol, para acolher os sobralenses na 
torcida pelo hexacampeonato. A estru-
tura conta com cadeiras, banheiros quí-
micos e um palco para apresentações 
musicais nos intervalos do jogo. Todos os 
jogos do Mundial estão sendo exibidos 
na Praça São João.

O próximo encontro está marcado 
para sexta-feira, 4 de julho, às 17h, quan-
do o Brasil enfrenta a Colômbia. 

Prefeito Veveu fala sobre 
mudanças no trânsito de Sobral

No programa “Café com o Prefeito 
Veveu”, desta segunda-feira, 30 de ju-
nho, o Prefeito Veveu falou sobre as 
mudanças pelas quais passará o trân-
sito em Sobral. “Serão oferecidos cami-
nhos alternativos, desviando o fluxo 
da Rotatória para diminuir o volume 
de veículos no local. Assim será possí-
vel diminuir muito o congestionamen-
to na Rotatória do Arco”, explicou.

A reinauguração do Posto de Saú-
de das Pedrinhas, que aconteceu no 
dia 26 de junho, também foi aborda-
da pelo Prefeito Veveu: “agora o Pos-
to das Pedrinhas conta com sala de 
marcação de consultas, farmácia mais 
ampla, sala de esterilização, almoxari-
fado, sala de reunião, novos banheiros 
e espaço maior para atendimento de 
odontologia. Vamos ter agora dois 
dentistas”.

O Prefeito também falou sobre os 
resultados da sua visita a Brasília, onde 
tratou da liberação de recursos para 
diversas áreas como abastecimento 
de água, educação e para construção 
do novo Aeroporto Regional de So-
bral.

O Café com o Prefeito Veveu é pro-
duzido pela Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura de Sobral e trans-
mitido por uma rede de emissoras de 
Sobral, às segundas-feiras, sempre às 
7h. O programa é reapresentado às 
quintas-feiras, no Quinta com o Prefei-
to Veveu, sempre às 11h55min. Ouça 
em: blog.sobral.ce.gov.br 

Abertas inscrições 
para o Seminário de 

Inovação Tecnológica, 
Empreendedorismo e 

Recursos Hídricos
Estão abertas as inscrições para 

o Seminário de Inovação Tecnológi-
ca, Empreendedorismo e Recursos 
Hídricos. Os interessados podem fa-
zer a inscrição pelo site www.sobral.
ce.gov.br/stde, ou na Secretaria da 
Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE), localizada no Centro 
de Convenções, e Secretaria da Agri-
cultura e Pecuária (SEAGRI), na Rua 
Viriato de Medeiros, 1205 – Centro.

O Seminário de Inovação Tecno-
lógica, Empreendedorismo e Recur-
sos Hídricos será realizado, nessa 
quarta-feira, 02 de julho, a partir das 
14h, no Centro de Educação a Dis-
tância de Sobral. O evento pretende 
demonstrar como o desenvolvimen-
to econômico de base tecnológica 
pode ajudar a resolver as necessida-
des econômicas, sociais e ambien-
tais da cidade de Sobral e do Estado 
do Ceará.

O evento é uma realização da 
Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE) e Se-
cretaria da Agricultura e Pecuárioa 
(SEAGRI), da Secretaria dos Recursos 
Hídricos do Ceará e da Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Cea-
rá (Adece). São parceiras na realiza-
ção do evento: UVA, UFC, Faculdade 
Luciano Feijão, INTA, IFCE, Centro de 
Educação a Distância, Sebrae, Co-
gerh, SAAE, Cagece, Ematerce, Em-
brapa e Sisar. Saiba mais: (88) 3611-
4421/5835.

Veja a programaçao: blog.sobral.ce.gov.br 

Brasil vence Chile e enfrentará Colômbia pela quartas de final na 
sexta-feira, 4 de julho


