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Casa do Papai Noel segue aberta a visitação 
até dia 31 de dezembro

Aberta oficialmente no último dia 4, a 
Casa do Papai Noel seguirá aberta para vi-
sitação do público até o próximo dia 31 de 
dezembro. Este ano, já foram arrecadadas 
mais de 2,5 toneladas de alimentos não pe-
recíveis que foram entregues as entidades 
beneficentes Casa Bom Samaritano, Casa 
de Apoio Madre Ana Rosa Gattorno, Serviço 
de Obras Sociais, Casa Viva a Vida, Projeto 

Trevo de Quatro Folhas, Colostomizados, 
Abrigo Sagrado Coração de Jesus, Centro 
Espírita Beneficente União do Vegetal, Cen-
tro Espírita Bezerra de Menezes e Fazenda 
da Esperança.

Localizada no antigo Casarão Chagas 
Barreto, na Rua Menino Deus, nº 17, ao lado 
do Teatro São João, a Casa do Papai Noel já 
foi visitada, desde sua criação em 2007, por 
mais de 250 mil pessoas e cerca de 90 mil 
quilos de alimentos já foram arrecadados e 
destinados às instituições socioassistenciais 
do Município.

Nesta edição o ingresso pode ser tro-
cado, no local, por 1 quilo de alimento não 
perecível. As visitas podem ser feitas de ter-
ça-feira a domingo, das 18h às 22h. Agenda-
mentos para escolas e empresas podem ser 
feitos pelo telefone (88)3611-2712.

Secretaria de Agricultura e Pecuária promove evento 
de solidariedade com idosos da Casa Bom Samaritano

Na última sexta-feira (18), a equipe da Se-
cretaria de Agricultura e Pecuária de Sobral 
(Seagri) esteve presente na Casa Bom Sama-
ritano para promover um dia de solidarieda-
de para com os idosos que ali residem. A co-
memoração natalina contou com momentos 
de reflexão e distribuição de presentes.

“Nada melhor do que aproveitar o espírito 
de Natal para sermos mais fraternos e solidá-
rios”, comemorou a titular da Seagri, Luiza 
Barreto. “Aqui no abrigo encontramos um 
grupo de idosos que são amáveis e que preci-
sam do apoio, de afeto, do calor humano, mas 
não só uma vez no ano”, concluiu.

Na ocasião, além de boa música, foi ofe-

recido um delicioso café da manhã e doados 
itens de primeira necessidade para o abrigo, 
como fraldas geriátricas e leite em pó. 

Para a coordenadora da Casa Bom Sa-
maritano, Francisca Pimentel Ponte, “as do-
ações são sempre bem vindas e agradecemos 
muito a visita da equipe da Seagri”, concluiu, 
lembrando que a Casa hoje abriga 24 ido-
sos, mantidos através de doações.

Serviço
Casa Bom Samaritano 
Endereço: Rua Cel Rangel, 961 – Centro
Telefone: (88) 3611-1029

Casa do Cidadão entrega 
kits para enxoval a 

gestantes do programa de 
benefícios eventuais

A Casa do Cidadão, por meio do 
grupo de Gestão de Benefícios, está en-
tregando, neste Natal, 100 kits de auxí-
lio natalidade, a gestantes inscritas no 
Cadastro Único. “Não é muito, mas são 
coisas que elas com certeza irão precisar 
quando seu bebês chegarem”, explicou o 
coordenador da Casão do Cidadão, Flá-
vio Ximenes.

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

Nesta segunda (21)
5 pontos do Município 

recebem serviço de reparo na 
rede de iluminação pública

Durante toda esta segunda-feira 
(21), cinco pontos do Município de So-
bral receberam equipes da Prefeitura 
para que fossem feitos reparos na rede 
de iluminação pública. O serviço aten-
deu o entorno da rotatória da Av. José 
Euclides, das praças Caubi Vasconcelos e 
do Theatro São João, assim como os dis-
tritos de Patriarca e Aracatiaçu.

Essas ações permitem que as pesso-
as circulem com mais segurança pelas 
praças, ruas e avenidas da cidade. “To-
dos os dias nossa equipe de iluminação 
pública está restabelecendo pontos com 
baixa iluminação em ruas e praças da ci-
dade. O objetivo é permitir que as pessoas 
frequentem com mais conforto o espaço 
público de Sobral”, explicou o secretário 
de Conservação e Serviços Públicos (Se-
conv), Jorge Trindade.

Além dos serviços contínuos realiza-
dos pela equipe de iluminação, a Seconv 
também disponibiliza o ‘Disk Iluminação 
Pública’, por meio do qual o sobralense 
pode solicitar, de forma rápida e gratui-
ta, serviços de reparo na iluminação de 
praças, ruas e avenidas da cidade, ligan-
do para o número 0800-280-1441.

Prefeito Veveu é homenageado pelo Sindicato 
dos Mototaxistas de Sobral

Comemorando 19 anos de fundação, o 
Sindicato dos Mototaxistas Autôno-
mos de Sobral (Sindmotos) prestou 

uma homenagem, no último sábado (19), 
ao prefeito Veveu Arruda, pela contribuição 
para regularização do sistema de transporte 
em mototáxi em Sobral. A comemoração foi 
realizada no Becco do Cotovelo, no progra-
ma Show do Ivan Frota, e reuniu diversos 
profissionais.

“Sobral, foi o primeiro município do Esta-
do do Ceara a criar e regulamentar o sistema 
de transporte em mototáxis. Hoje nós somos 
referência no Brasil pela nossa organização e 
é histórico termos como atual prefeito o Ve-
veu, que quando vereador foi um dos autores 
da lei que regulamenta nosso sistema”, desta-
cou o presidente do Sindmotos, João ‘Feijão’ 
Pereira.

Foram homenageadas pessoas que 
contribuíram para a criação e legalização 
do sistema, como o ex-vereador Luciano 
Linhares; o prefeito à época criação do sis-
tema de mototáxis, Aldenor Façanha Júnior; 
o prefeito que desvinculou os mototáxis das 
empresas, Cid Gomes; o primeiro presiden-
te do Sindmotos, Francisco Lira; o mototáxi 

mais velho, Sérgio Cariolano; os parceiros 
dos mototáxis, presidente do Sindicato dos 
Empregados do Comércio e Serviços de So-
bral e Mesorregião Noroeste do Ceará, Hu-
dson Hélio; e o presidente do Sindicato dos 
Calçadistas, Raniere Araújo.

Prefeitura de Sobral forma primeira turma alfabetizada na Linguagem 
Brasileira de Sinais

A Prefeitura de Sobral realizou, na última 
quinta-feira (17), a formatura da primeira 
turma alfabetizada na Linguagem Brasileira 
de Sinais (Libras). Realizada na Escola José 
da Matta e Silva, a solenidade contou com a 
participação dos 12 formandos, familiares e 
educadores.

Os alunos surdos foram ensinados por 
professores bilíngues, proficientes em libras 
e português. No contra turno da sala de 
aula regular, os estudantes tinham aulas de 
Libras, Português, Matemática, Informática 
e Educação física. Além de participarem ati-
vamente de eventos e passeios sociais.

Para garantir a inclusão e educação de 
qualidade para todos os alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Sobral, o projeto 
de alfabetização em Libras foi iniciado em 
2012. “O objetivo é facilitar o ensino aprendi-
zagem, pois a compreensão da primeira lín-
gua (a Libras) torna possível a alfabetização 
e letramento da segunda língua, o português. 
Além disso, estamos garantindo acessibilida-
de e a inclusão aconteça na escola”, explicou 
a gerente da Educação Especial, Silvia Frota.

Os alunos formados em libras são: Ana 
Júlia Aguiar Rodrigues, Antônia Andrine 
Ferreira da Costa, Davi Sousa Meneses, Die-
go Araújo de Sousa, Francisca Vitória Oli-
veira de Sousa, Francisco Douglas da Silva 
Coelho, Isaac Lima de Sousa, José Welling-
ton Lima Silva, Kaylane Vasconcelos Pinto, 
Luciana Bernadino Silva, Luís Gustavo de 
Maria Nascimento e Renan da Silva Melo.

Também participaram do evento os alu-
nos cegos, que estão aprendendo a ler em 
Braille e ter habilidade de locomoção inde-
pendente com o uso da bengala. Desenvol-
vido pela Associação Morcegos em Ação, 
em parceria com a Secretaria da Educação 
de Sobral, o objetivo é alfabetizar alunos ce-
gos de toda Região.


