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Para qualificar empreendedores da 
Região Norte, a Feira de Negócios do 
Vale do Acaraú – Fenaiva será realizada 
de 23 a 25 de julho, no Centro de Edu-
cação a Distância do Ceará (CED).  Em 
sua 29ª edição, a Feira reunirá 60 expo-
sitores, 85 palestras e 20 oficinas, com 
participação de empreendedores de 39 
municípios.

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

29ª Feira de Negócios do
Vale do Acaraú começa

nesta quinta (23)  

A Prefeitura do Município realizou, na 
terça-feira (21), mais uma blitz volante da 
Campanha ‘Mototáxi pirata, não se deixe le-
var’ em vários pontos da cidade. A ação, que 
teve início às 8h30, partiu da Guarda Muni-
cipal, percorreu as ruas do Centro e seguiu 
até o Mercado Público.

Durante a blitz, coordenada pela Secre-
taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), dois mototaxistas clandestinos 
foram identificados e multados. “Essa ação 
foi intensificada com o objetivo de proteger 
a população dos riscos desse tipo de serviço”, 
explica o gerente de Transportes, José Pra-

do, que contou com a ajuda dos fiscais da 
Coordenadoria de Trânsito e Transporte Ur-
bano de Sobral (CTTU).

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

Prefeitura intensifica blitze volantes para 
identificar mototaxistas piratas

Dando continuidade aos serviços de 
reparo na rede de iluminação pública da 
cidade, na última quarta-feira (22), mais 
14 pontos do Município de Sobral rece-
beram equipes da Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv). Desta 
vez, a ação beneficiou os distritos de Ta-
peruaba, Aracatiaçu, Caracará, e os bair-
ros Parque Santo Antônio, Sinhá Sabóia, 
Cohab I, Cohab II, Campo dos Velhos, 
Junco, Cachoeiro, Renato Parente, Padre 
Palhano, Dom José e Sumaré.

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

Mais 14 pontos do Município 
recebem serviço de reparo na 

rede de iluminação pública

2 mil quilos de lixo foram recolhidos do 
Distrito de Rafael Arruda pela equipe do 
programa de Coleta Seletiva Agendada da 
Prefeitura de Sobral. A ação, realizada na úl-
tima terça-feira (21), é uma iniciativa da Se-
cretaria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv).

“O projeto Coleta Seletiva Agendada é um 
sucesso em Sobral. Este é o segundo mês que 
realizamos coleta aqui no Rafael Arruda e, até 
agora, já recolhemos mais de três toneladas 
de lixo. Isso implica diretamente na melhoria 
de vida da população, pois quanto mais resí-
duos recolhidos, maior o bônus na conta de 
energia e menor o risco de proliferação de fo-
cos de doenças”, destaca a gerente da Coleta 
Seletiva no Município, Cirliane Viana.

Só no mês de Julho, 29 ações de coleta 
estão sendo feitas em todo o Município com 
pontos fixos em cada área. “Com a Coleta Se-
letiva, Sobral torna-se uma cidade mais limpa 
e melhor de se viver, pois serviços como este 
ampliam a qualidade de vida da população”, 
explica o titular da Seconv, Jorge Trindade.

Coleta Seletiva Agendada recolhe 2 toneladas 
de lixo do distrito de Rafael Arruda

A medida teve início com a visita do titu-
lar da Secretaria do Esporte, Rosaldo Freire, 
realizada na terça-feira (21). De acordo com 
o Secretário, esse primeiro momento teve o 
intuito de “avaliar os benefícios das interven-
ções da Secretaria do Esporte no conjunto ha-
bitacional, além de conversar com as pessoas 
e ouvir suas sugestões para melhorar o aten-
dimento. De imediato, já planejamos realizar 
aulões mensais, disponibilizar mais equipa-
mentos para a ginástica e implementar ações 
em parceria com a Coordenadoria de Juven-
tude. Tudo para melhor atender as demandas 
da comunidade,” destacou o Secretário.

Diariamente, a Prefeitura de Sobral, por 

meio da Secretaria do Esporte, oferta ativi-
dades gratuitas como futsal, vôlei, skate, tê-
nis, basquete, handebol, ginástica e dança. 

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

Ações da Secretaria do Esporte no 
Residencial Nova Caiçara serão ampliadas

Disk Iluminação Pública
0800-280-1441

A Secretaria Especial de Políticas Sobre Drogas (SPD) do Estado 
do Ceará realizou, na última terça-feira (21), um encontro com ges-
tores das secretarias municipais de Sobral para apresentar os Progra-
mas de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas que serão implantados, 
ainda este ano, em dez municípios do Estado. Sobral, Camocim, Cau-
caia, Juazeiro do Norte, Aracati, Barbalha, Tianguá, são alguns dos 
municípios que receberão o projeto por serem considerados municí-
pios polos, que concentram grande números de pessoas.

“Como estamos iniciando este proces-
so, precisamos pensar primeiramente, na 
prevenção”, explicou o coordenador do 
Centro de Referência Especializado para 
População de Rua, Jean Ávila. “Após isso, será 
pensado o eixo do acolhimento e Sobral já tem 
garantida a instalação de um Centro de Acolhimento”, concluiu.

Os programas irão trabalhar em três eixos; prevenção, acolhi-
mento e tratamento, e a reinserção social e profissional. No início o 
trabalho será desenvolvido na área da prevenção, por meio dos pro-
jetos ‘Jogos Elos’, ‘Tamo Juntos’ e ‘Fortalecendo Famílias’, que serão 
implementados principalmente nas escolas, a partir do Ensino Fun-
damental I, com crianças de 6 a 10 anos, e nos Centros de Referência 
de Assistência Social do Município.

Os programas são baseados em experiências exitosas, “a meto-
dologia de trabalho do projeto ‘Jogos Elos’, por exemplo, é uma adapta-
ção de um projeto internacional”, afirmou a coordenadora do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social, Nara Mota. “Como 
são no máximo 30 minutos, podendo ser adaptada à disciplina que as 
crianças estão vendo em sala de aula, não interfere na grade curricular,”  
finalizou.

Na última quarta-feira (22), o município 
de Sobral recebeu a visita de assesso-
res do Centro de Pesquisas e Estudos 

em Cultura (CENPEC) para a realização do 
segundo encontro de definição do grupo 
de trabalho e dos próximos passos do Plano 
“Cidade Educadora”. O programa está sendo 
desenvolvido pela Prefeitura de Sobral em 
parceria com a Fundação Itaú Social.

“Estamos iniciando um planejamento 
para que as políticas públicas e as ações da 
sociedade civil possam se articular, pensando 
o futuro de Sobral. Qual a cidade que deseja-
mos? Qual o sonho coletivo para Sobral? O 
que queremos que Sobral seja como cidade 
daqui a 25, 30 anos? É um convite que faze-
mos para toda população sobralense, a se 
envolver na busca da definição desse projeto 
que queremos para a nossa cidade”, explicou 
o prefeito Veveu.

O primeiro encontro aconteceu em ju-
nho deste ano, com a realização do Seminá-
rio ‘Intersetorialidade das Políticas Públicas: 

construindo a Cidade Educadora’. E dando 
continuidade ao projeto, no próximo dia 27 
de agosto, será promovido um Fórum para 
aprofundar o conceito de ‘Cidade Educado-

ra’, envolvendo diversos setores da socieda-
de. No dia 28 de agosto, grupos de escuta 
com adolescentes e jovens de 12 a 29 anos 
para entender desejos e demandas.

Prefeitura de Sobral realiza segundo encontro para 
elaboração do Plano ‘Cidade Educadora’

Programas de prevenção ao uso de álcool
e drogas serão implantados em Sobral


