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Fala Juventude Especial Dia do Estudante
Prefeitura debate estatuto da juventude 
e lei da meia entrada com jovens  

Com o objetivo de manter um canal de 
diálogo com os jovens, o programa Fala Ju-
ventude, realizado na última terça-feira (11), 
promoveu um debate com os alunos do Co-
légio Sobralense de Tempo Integral Maria 
de Lourdes Vasconcelos, em Aracatiaçu, e 
na Escola de Nível Médio Professor Arruda, 
no Centro da Cidade. O estatuto da Juventu-
de e a lei da meia entrada para jovens com 
até 21 anos foram as pautas centrais dos en-
contros que reuniram milhares de jovens no 
‘Dia do Estudante’.

Ao som da banda SK8, os participantes 
foram orientados sobre direitos, deveres e 

leis que asseguram o bem-
-estar e o acesso à cultura e 
lazer. “Apresentamos hoje aos 
alunos da sede e de Aracatiaçu 
as políticas da gestão Veveu 
Arruda para a juventude. Gra-
ças a isto, o jovem sobralense 
tem voz e vez, em um canal de 
interação direto com a nossa 
Coordenadoria”, afirmou o 
coordenador de Juventude de Sobral, Igor 
Bezerra.

Mensalmente, o Programa Fala Juven-
tude realiza visitas às escolas para debater 

com os jovens temas transversais através do 
diálogo. A juventude é uma das prioridades 
do governo municipal, visando o fortaleci-
mento das políticas para os jovens como 
um diferencial da juventude protagonista.

Com a intenção de identificar moto-
taxistas que atuam irregularmente pelas 
ruas de Sobral, a Prefeitura do Município 
realizou, nesta quarta-feira (12), uma ação 
de fiscalização como parte da campanha 
‘Mototaxi pirata, não se deixe levar’. A ação, 
que percorreu vários pontos da Cidade, foi 
coordenada pela Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconv) e contou com o 
apoio dos fiscais da Coordenação de Trans-
portes, da Guarda municipal e Coordenado-
ria de Trânsito (CTTU).

Durante a ações, dois mototaxistas clan-
destinos foram identificados e multados. 
“Essa ação está sendo intensificada com o 
objetivo de proteger a população dos riscos 
desse tipo de serviço”, explica o gerente de 
Transportes, José Prado. Segundo o titular 
da Seconv, Jorge Trindade, “a ação, além de 
assegurar os passageiros, valoriza o trabalho 

dos mototaxistas regulares”.
Os condutores que forem pegos exer-

cendo a profissão de forma irregular, serão 
encaminhados à Polícia Civil e autuados por 
exercício ilegal da profissão. Além disso, a 
multa para os clandestinos varia entre R$60 
e R$500. A população sobralense também 
pode contribuir com a campanha, denun-
ciando irregularidades por meio do número 
(88)3611-7608.

Prefeitura de Sobral realiza blitz da campanha 
‘Mototáxi pirata, não se deixe levar”

A Secretaria do Esporte (Sesporte) de So-
bral divulgou, nesta quarta-feira (12), edital 
para seleção de Técnicos do Programa Espor-
te e Lazer da Cidade (PELC). Ao todo, são ofer-
tadas 43 vagas, além de cadastro de reserva, 
para candidatos dos níveis médio e superior. 
As oportunidades estão divididas entre os car-
gos de coordenador pedagógico, coordena-
dores de núcleo e agentes sociais. As remune-
rações variam de R$750 a R$2.400 e a duração 
da contratação será de até 22 meses.

Os interessados devem se inscrever no 

período de 24 a 28 de agosto na Secreta-
ria do Esporte, localizada na Rua Mauro 
Andrade, 400 - Alto da Brasília - Sobral-
-CE, mediante preenchimento de ficha de 
inscrição, entrega de currículo e cópias do 
RG, CPF, comprovante de residência, Título 
Eleitoral e certidão que comprove a regula-
ridade eleitoral, certificado de reservista (se 
do sexo masculino), PIS, PASEP ou NIT. Mais 
informações: (88) 3614.7288/3614.7531

Veja o edital da seleção no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)

Prefeitura lança edital para seleção de técnicos 
do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC)

A Secretaria de Agricultura e Pecuária 
(Seagri) de Sobral realizou nesta quarta-
-feira (12), uma reunião para discutir a 
viabilização da instalação do canil seto-
rial da Polícia Militar no Parque de Exposi-
ções José Passos Dias. O local foi escolhi-
do por apresentar um espaço adequado 
para esta finalidade. Este será o primeiro 
canil fora de Fortaleza e tem a finalidade 
de empregar cães no apoio às tropas em 
ações ostensivas e preventivas que a PM 
venha executar no Município. “O canil irá 
abrigar cães treinados para atuarem como 
farejadores e no controle de rebeliões ou 
distúrbios civis”, explicou o treinador de 
cães da PM, Cabo Sânzio.

A nova estrutura terá capacidade de 
receber até 50 cães, com área de treina-
mento, box de descanso, enfermaria e lo-
cal para banho, totalizando uma área de 
5 mil metros quadrados, onde irá atuar 
uma equipe de treinadores, veterinários 
e cuidadores.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura realiza reunião 
para discutir instalação de 

canil da PM em Sobral

Dia do Estudante
Assembleia Legislativa promove sessão solene em 

homenagem a alunos sobralenses

Ao todo, 27 alunos da rede municipal 
de ensino de Sobral receberam con-
gratulações durante a sessão solene 

realizada na última terça-feira (11), na As-
sembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
em Fortaleza. A homenagem foi motivada 
pelo excelente desempenho obtido por 
eles na 36ª Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica (OBM) e na 10ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Dentre as instituições premiadas desta-
caram-se a Escola de Tempo Integral Maria 
Dorilene Arruda Aragão, com 16 medalhas; 
as escolas José Inácio Gomes Parente e Tra-
jano de Medeiros, com duas medalhas cada, 
e as escolas Leonília Gomes, Paulo Aragão, 
Raul Monte, Elpidio Ribeiro e Padre Osvaldo, 
com uma medalha cada.

A sessão solene, que foi iniciativa do de-
putado Dr. Carlos Felipe, contou com a pre-
sença da secretária Executiva de Educação 
do Estado, Dalila Saldanha; representante 
do Secretário de Ciência e Tecnologia, San-

dra Maria Nunes Monteiro; diretor do colé-
gio Ari de Sá Cavalcante, Oto de Sá Caval-

cante; diretor do colégio Farias Brito, Tales 
de Sá, dentre outras autoridades.

Vice-governadora Izolda Cela e prefeito interino, Carlos Hilton Soares, 
promovem reunião para implantação do Programa Ceará Pacífico em Sobral

Como parte do cronograma de im-
plantação do Programa Ceará Pacífico em 
Sobral, durante toda esta quinta-feira (13), 
secretários municipais e representantes da 
ONG Movimento de Saúde Mental Comuni-
tário, estarão reunidos com a vice-governa-
dora e primeira dama de Sobral, Izolda Cela, 
e o prefeito interino, Carlos Hilton Soares, 
durante uma imersão sobre ‘Como cuidar 
dos Cuidadores’.

Esta é a segunda atividade de imple-
mentação do Ceará Pacífico no Município 
e será direcionada para a preparação da-
queles que irão atuar operacionalmente no 
Programa.

Ceará Pacífico

Lançado oficialmente na última sexta-
-feira (7), em solenidade no Palácio da Abo-
lição, o Pacto por um Ceará Pacífico é uma 
ação intersetorial na área de segurança 
pública inserida no âmbito do Plano de Go-
verno ‘Sete Cearás’. O programa faz parte da 
elaboração do Plano de Governo pautado 
pelo diálogo com diversos segmentos da 
sociedade antes mesmo da posse de Camilo 
Santana e é coordenado pela vice-governa-
dora, Izolda Cela.

Em Sobral
No último dia 23 de julho, o Programa 

Ceará Pacífico e o processo de implantações 
de suas ações foi apresentado aos secretários 
municipais de Sobral. O encontro coordena-
do pela vice-governadora Izolda Cela e pelo 
prefeito Veveu Arruda, contou com a presen-
ça de  representantes da ONG Movimento de 
Saúde Mental Comunitário, que atua no bair-
ro do Bom Jardim em Fortaleza e comandará 
a implantação do Ceará Pacífico em Sobral.


