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Conservação
Calçamentos no distrito de Taperuaba são recuperados

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), está recuperando calçamentos do 
distrito de Taperuaba. O serviço, que está 
sendo executado por 30 homens, teve início 
na quarta-feira (2) e deve se estender até o 
fim de dezembro. Além desta ação, entulhos 
estão sendo recolhidos e árvores podadas.

“Essa iniciativa permite que as pessoas 

circulem com mais segurança e conforto pe-
las ruas do distrito. O bom calçamento resulta 
também no tráfego de pessoas com deficiên-
cia, pois além da recuperação do calçamento, 
estamos colocando rampa de acessibilidade”, 
garantiu o titular da Seconv, Jorge Trindade.

‘Sobral Iluminada’

Além dos serviços que estão em anda-
mento no distrito de Taperuaba, a Seconv 
está realizando a campanha ‘Sobral Ilumina-
da’. Até o fim de dezembro, todos os distri-
tos da cidade receberão serviços de reparo 
e ampliação na rede de iluminação públi-
ca. Junto a isso, a Secretaria fornece para a 
população o ‘Mutirão de Limpeza’, que dia-
riamente, atende três bairros e distritos do 
Município.

Prefeitura e CDL de Sobral realizam 1º sorteio 
da Campanha Promocional ‘Ser Noel dá Sorte’

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE), em parceria com a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sobral, rea-
lizaram, no último sábado (5), no Becco do 
Cotovelo, o primeiro sorteio da campanha 
promocional de Natal ‘Ser Noel dá sorte’.

O sorteio aconteceu durante a transmis-
são do programa de rádio ‘Show do Ivan 
Frota’ e, ao todo, foram sorteados pelo pre-
sidente da CDL de Sobral, Augusto Ponte, e 
pela titular da STDE, Daniela Costa, 5 venti-
ladores e uma bicicleta para clientes de So-
bral e da Região Norte.

“Além de alavancar e fortalecer as vendas 

de final de ano, uma vez que o aumento das 
vendas, durante este período, gira em torno 
de 30 a 35%, a campanha promocional bus-
ca abranger e beneficiar o comércio de toda a 
Região Norte”, destacou Daniela Costa.

Secretaria de Agricultura e 
Pecuária de Sobral promove 

curso de inseminação 
artificial em bovinos

A Secretaria de Agricultura e Pecuá-
ria de Sobral (Seagri) promoveu, desde 
a última terça-feira (8), o curso de inse-
minação artificial em bovinos, direcio-
nado para produtores da região. A capa-
citação foi realizada em parceria com a 
Federação da Agricultura do Estado do 
Ceará (FAEC) e o Serviço Nacional de 
Apredizagem Rural (SENAR).

Participaram 12 produtores da re-
gião que já apresentam alguma prática 
no manejo. “O objetivo do curso era capa-
citá-los para a inseminação no dia-a-dia 
na propriedade”, explicou a titular da Se-
agri, Luiza Barreto. “Isso ajuda o produtor 
a ter um melhoramento genético do seu 
rebanho, barateando a procriação, uma 
vez que a cria será selecionada e ele não 
precisa ter o reprodutor, só o material ge-
nético”, concluiu.

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

Prefeitura realiza oficina 
de material natalino na 

Estação Juventude Novo 
Recanto

Com o intuito de promover o espírito 
natalino dos jovens da Estação Juventu-
de Novo Recanto, a Prefeitura de Sobral, 
através da Coordenadoria de Juventude 
(Coojuv), realizou, na última segunda-
-feira (7), uma oficina de material natali-
no, que reuniu os jovens da comunidade.

“O objetivo desta ação é resgatar o es-
pírito natalino dos jovens que fazem parte 
da Estação Juventude Novo Recanto. Além 
disso, é uma forma de trabalhar a econo-
mia criativa, pois através destes instrumen-
tos os jovens ganham habilidades que po-
dem ser explorados no campo do mercado 
profissional”, ressaltou o titular da Coojuv, 
Igor Bezerra.

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

Unicef e Renato Aragão visitam cidade modelo de 
educação para o Brasil

Após ser apontado como o município 
do Brasil que oferece as melhores 
condições de ensino e aprendizagem 

para crianças e adolescentes, segundo o 
Índice de Oportunidades da Educação Bra-
sileira (IOEB), desenvolvido pelo Centro de 
Liderança Pública com o apoio da Fundação 
Lemann, do Instituto Península e da Funda-
ção Roberto Marinho, Sobral recebeu, nesta 
quinta-feira (10), a visita de seu ilustre filho, 
Renato Aragão ‘Didi’, que foi homenageado 
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia pelos seus 24 anos como embaixador do 
Unicef no Brasil.

O prefeito Veveu Arruda destacou o em-
penho da gestão em prol do aprendizado 
das crianças. “Aqui em Sobral nós temos uma 
prioridade muito importante no que diz respei-
to a educação. Recentemente, numa avaliação 
nacional Sobral foi apontada como a melhor 
rede de educação do Brasil, fruto de um esfor-
ço coletivo, que integra as ações do Município 
com o Governo do Estado, com o Governo 
Federal e com parceiros como o Unicef, e que 
tem na nossa tarefa a aprendizagem das nos-
sas crianças como foco central. Daí a enorme 
alegria de estar recebendo aqui o nosso queri-
do Renato ‘Didi’, que retorna à nossa Sobral e 
isso nos inspira a continuar trabalhando pelas 
nossas crianças, assegurando uma política ar-
ticulada pela Primeira Infância para que Sobral 
seja cada vez melhor e mais humana em fun-
ção delas”, afirmou.

Na ocasião, Renato Aragão ‘Didi’ revisitou 
locais da sua infância, como o Boulevard do 
Arco de Nossa Senhora de Fátima e a Praça 
do Theatro São João, conversou com conter-
râneos e foi homenageado pelo pelos seus 
24 anos como embaixador do Unicef no Bra-
sil. “Sinto muito orgulho de ser sobralense e de 
trabalhar no Unicef. É uma felicidade enorme 
voltar aqui nesta terra e rever esses lugares 

onde nasci e morei”, disse emocionado o hu-
morista.

Com a presença do prefeito Veveu Arru-
da, da governadora em exercício, Izolda Cela, 
da primeira-dama do Estado do Ceará, Oné-
lia Leite, do deputado Ivo Gomes, do vice-
-prefeito Carlos Hilton Soares, do secretário 
de Educação de Sobral, Júlio Cesar da Costa, 
a Prefeitura de Sobral homenageou Renato 
Aragão dando o nome de seu mais famoso 
personagem ao Espaço de Referência do 
Brincar, que passou a se chamar ‘Brinquedo-
teca do Didi’. “Já recebi muitas homenagens, 
muitos troféus, mas uns são inesquecíveis, 
principalmente, partindo de crianças tudo é 
sincero. Por isso eu vou guardar essa lembran-
ça e quero dizer que estou muito feliz e orgu-
lhoso por esse presente que Unicef e Sobral 
fizeram pra vocês, essa Brinquedoteca”, disse 

emocionado o humorista lembrando o que 
“Toda criança tem direito de brinca” como 
estabelece o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, que comemora 25 anos.

A vice-governadora Izolda Cela destacou 
o trabalho dos educadores em prol do apren-
dizado das crianças. “Ressalto o trabalho das 
equipes de Sobral e do povo da educação, 
professores, diretores, arte educadores, que 
são muito dedicados, o Júlio é o secretário que 
lidera esse processo, com a presença do Veveu 
muito de perto. O trabalho da Brinquedoteca é 
muito bonito e tem trazido muita alegria para 
as crianças numa brincadeira super saudável, 
realizando um dos direitos sagrados da crian-
ça. Agradeço também o Unicef pela parceria 
antiga aqui no Ceará”.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

‘Assim Pensei’
Livro do poeta Carlos Alberto de Queiroz 
é lançazdo na Casa da Cultura de Sobral

A Casa da Cultura de Sobral recebeu, na 
noite da última quarta-feira (9), o lançamen-
to do livro ‘Assim Pensei’ do poeta Carlos 
Alberto de Queiroz. Com o apoio da Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes de 
Sobral (Ecoa) e da Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turismo, 
o lançamento reuniu autoridades, intelectu-
ais, empresários, artistas e imprensa.

“Esta é uma noite de muita satisfação por 
trazer ao conhecimento público a obra deste 

grande poeta que é Carlos Alberto de Queiroz. 
Esta obra é uma seleção de 140 poemas, que 
prende o leitor pela variedade de abordagens 
centrada em dois temas caros ao autor e que 
o acompanham sempre: o sertão e o amor. 
Portanto, é motivo de grande alegria estar-
mos aqui reunidos neste lançamento”, des-
tacou o secretário adjunto da Cultura e do 
Turismo de Sobral, Carlos Moledo.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).


