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Prefeitura de Sobral promove oficinas de reciclagem no CRAS Regina Justa

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria de Obras (Sebras), 
realizou entre os dias 18 a 21 de agosto, palestras e oficinas de re-
ciclagem com grupos de mães e de idosos do Serviço de Proteção 

Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) do CRAS Regina Justa. Com o tema ‘O impacto 
do lixo na sociedade e a reciclagem como solução’, os participantes 
utilizaram garrafas pet para a confecção de utensílios.

“Esta ação compõe o Projeto de Implantação do Sistema de Macro-
drenagem de Sobral, que visa auxiliar pessoas em situação de vulnera-
bilidade social a realizarem serviços que promovam a sustentabilidade 
do Município e a cultura ambiental”, explica a gerente do Trabalho 
Técnico Social da Sebras e responsável pelo Projeto, Sônia Forte. “A 
ação promove ainda, a educação sanitária e ambiental através da reci-
clagem”, completou.

O Projeto de Implantação do Sistema de Macrodrenagem do 
Município é executado pela Prefeitura de Sobral desde 2012 e conta 
com o apoio do Governo Federal, através do Ministério das Cidades 
e da Caixa Econômica Federal. Em Sobral, o Projeto já realizou traba-
lhos socioambientais nos bairros Expectativa, Alto da Brasília, Parque 
Silvana, Colina, Centro, Campo dos Velhos, Junco e Vila União.

‘Mototáxi pirata, não se deixe levar’
Campanha realiza 12 autuações só no mês de agosto

Durante o mês de agosto, a Prefeitura de 
Sobral tem realizado em vários pontos da 
cidade, blitze volantes pertencentes à Cam-
panha ‘Mototáxi pirata, não se deixe levar’. 

Até o momento, 12 mototaxistas piratas fo-
ram identificados e multados. A Campanha 
é uma realização da Gerência dos Transpor-
tes da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos de Sobral (Seconv).

“Esta ação está sendo intensificada com 
o objetivo de proteger a população dos riscos 
desse tipo de serviço”, explica o gerente de 
Transportes, José Prado Parente, que conta 
com a ajuda dos fiscais da Coordenadoria 
de Trânsito e Transporte Urbano de Sobral 
(CTTU) para a realização das fiscalizações.

A multa para os mototaxistas que atuam 
na clandestinidade varia de R$60 a R$500. 
Além disso, aqueles que forem pegos exer-
cendo a profissão de forma irregular serão 
encaminhados à Polícia Civil e autuados por 
exercício ilegal da profissão. Para denunciar, 
basta ligar para o número (88)3611-7608.

Glauco Campello
Ex-presidente do IPHAN realiza palestra na Casa da Cultura

Com o tema ‘Novas edificações e proje-
tos de edifícios novos em sítios históricos’, a 
palestra do arquiteto Glauco Campello será 
realizada nesta terça-feira (25), a partir das 
19h30, na Casa da Cultura de Sobral.

Durante o evento, acontecerá ainda o 
lançamento do livro ‘Glauco Campello: Ca-
dernos de Arquitetura’, que traz um apa-
nhado das principais obras do palestrante 
que já exerceu a função de presidente do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN.

A ação pertence ao Projeto Poética da 

Cidade, do Programa de Formação de Pla-
teias e Indústria Criativa (Ecoar) da Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes de 
Sobral (ECOA) e conta com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Sobral, através da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, e o suporte 
financeiro do Governo do Estado do Ceará, 
através da Casa Civil.

Serviço
Palestra e lançamento do livro ‘Glauco Cam-
pello: Cadernos de Arquitetura’
Data: 25 de agosto (terça-feira)

Local: Casa da Cultura de Sobral (End. Av. 
Dom José, 881 - Centro)
Horário: 19h30
Acesso: Gratuito

Programa Vespertinas 
da Inovação promove 

treinamento em 
empreendedorismo inovador

Com o tema ‘Gestão da Inovação: 
Uma Visão Sistemática’, a 7ª edição do 
Programa Vespertinas da Inovação, que 
será realizada na próxima quinta-feira 
(27),  levará a palestra do doutor em 
Economia da Indústria e da Tecnologia, 
Laércio Matos, para o Centro de Con-
venções de Sobral.

A capacitação é gratuita e tem como 
propósito difundir a cultura da inova-
ção entre acadêmicos, empresários e 
representantes de governos, bem como 
desmistificar a ciência e a tecnologia 
promovendo a interdisciplinaridade do 
conhecimento. 

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

Abertas inscrições para seleção de técnicos do Programa Esporte e 
Lazer da Cidade

Iniciadas na última segunda-feira (24), as 
inscrições para seleção de técnicos do Pro-
grama Esporte e Lazer da Cidade (PELC) são 
direcionadas para interessados em exercer  
funções de coordenador pedagógico, coor-
denador de núcleo e agente social. Ao todo, 
são 43 vagas, além da formação de cadastro 
de reserva. As remunerações variam entre 
R$750 e R$2.400 para a contratação, que 
terá duração de até 22 meses.

Os interessados deverão se dirigir até a 
próxima sexta-feira (28), das 8h às 12h e das 
14h às 18h, à Secretaria do Esporte, situa-
da na Rua Mauro Andrade, nº 400 - Alto da 

Brasília - Sobral-CE. É necessário o preenchi-
mento de Ficha de Inscrição, entrega de cur-
rículo e cópias do RG, CPF, Comprovante de 
Residência, Título Eleitoral e Certidão que 
comprove a regularidade eleitoral, certifi-
cado de reservista (para o sexo masculino), 
PIS, PASEP ou NIT. 

O Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC) é uma realização da Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria do Esporte, em 
parceria com o Ministério do Esporte.

Mais Informações: 
(88) 3614.7288/3614.7531

Prefeito de Sobral recebe homenagens de sindicatos 
de trabalhadores rurais

Veveu Arruda foi homenageado pelo  
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agri-
cultores e Agricultoras Familiares de Sobral, 
durante cerimônia de comemoração dos 50 
anos da entidade, realizada no último sába-
do (22), no Clube do Sindicato dos Calça-
distas de Sobral. Contando com a presença 
da secretária de Agricultura e Pecuária de 
Sobral, Luiza Barreto, do deputado estadual 
Moisés Braz, entre outras autoridades, o Pre-
feito de Sobral recebeu o reconhecimento 
graças ao trabalho desenvolvido junto aos 
agricultores, enquanto advogado.

Veveu atuou em causas voltadas para a 
reforma agrária, principalmente, em áreas 
de conflito, sempre na defesa dos agriculto-
res. “Ele sempre estava no campo”, afirmou a 
presidente do Sindicato de Sobral, Albertina 
Teixeira. “Não era um advogado que atendia 
só em escritório. Ele ia sempre à luta numa 
época em que tínhamos muitos conflitos”, 
concluiu.

Além do Gestor Municipal, foram home-
nageadas outras oito personalidades que 
fizeram parte da história e das lutas do sin-
dicato no Município, dentre elas a primeira 
mulher presidente, Luiza Carneiro Gabriel, 
e a ex-funcionária, Maria Vilmar de Araújo 

Martins, que dedicou 30 anos de sua vida 
ao sindicado.

Em Groaíras
Na manhã do mesmo dia, o Prefeito 

recebeu outra homenagem. Durante a co-
memoração dos 50 anos do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agri-
cultoras Familiares de Groaíras, Veveu foi 

lembrado como um dos maiores apoiado-
res da luta dos agricultores pela conquista 
da terra.  Durante a solenidade, foram ho-
menageados ainda, o prefeito de Groaíras, 
Adail Albuquerque Melo, o diretor de Polí-
tica Agrária e Meio Ambiente da Fetraece, 
José Ferreira de Matos, e outras 12 pessoas, 
entre funcionários, sócios fundadores, ex-
-funcionários.


