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3 praças do Centro recebem serviços das 
equipes de conservação

Desde a última sexta-feira (13), a Pre-
feitura de Sobral tem realizado serviços de 
conservação; como poda urbana, pintura 
de bancos, corte da grama e retirada de 
resíduos; nas praças Quirino Rodrigues, do 
Bosque e do Patrocínio, localizadas no cen-
tro da Cidade. A ação conta com a dedica-
ção de 20 homens.

“Estamos trabalhando nas praças do Cen-
tro, para que as pessoas aproveitem os equi-
pamentos públicos para o lazer, o esporte, a 
caminhada, para que todos possam desfrutar 
as praças da melhor maneira possível”, ressal-
tou o secretário de Conservação e Serviços 
Públicos, Jorge Trindade.

Ainda de acordo com o Secretário, “espe-
ramos que até o fim desta semana a ação seja 

concluída”. Esta é uma realização da Prefei-
tura de Sobral, através da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos, que diaria-
mente realiza mutirões de limpeza em, pelo 
menos, três bairros e distritos do Município.

Nesta terça (17)
Coleta Seletiva Agendada 

atende população do 
distrito de Rafael Arruda

O Projeto de Coleta Seletiva Agen-
dada, desenvolvido pela Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de 
Sobral, em parceria com a Empresa de 
Reciclagem Josefaz, realiza, nesta terça-
-feira (17) ação no Centro de Saúde da 
Família do distrito de Rafael Arruda, a 
partir das 8h. Além de recolher resídu-
os recicláveis, o projeto possibilita que 
a população converta os valores desse 
material em bônus na conta de energia, 
por meio do Programa Ecoelce, da Com-
panhia Energética do Ceará (Coelce).

Para participar da Coleta Seletiva 
basta se dirigir a um dos pontos de 
atendimento do projeto, na data agen-
dada, e entregar o material reciclável 
(papel, papelão, plástico, garrafas pet, 
alumínio, ferro, garrafas de vidro e bate-
rias de veículos). Durante todo o mês de 
novembro,  estão sendo realizadas 28 
ações em bairros e distritos de Sobral.

Prefeitura leva cursos para agricultores dos 
distritos de Jaibaras e Aracatiaçu

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Agricultura e Pecuária (Seagri) 
está oferecendo aos produtores do Setor VI, 
no distrito de Jaibaras, e do Assentamento 
Rajada, no distrito de Aracatiaçu, cursos do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec). Contando com 
a parceria do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar), os cursos, que tem du-
ração de 200 horas/aula, são direcionados 
para produção de galinha caipira, produção 
de ovinos e caprinos e agricultura orgânica.

Ao todo, 105 produtores, divididos em 
quatro turmas, estão sendo beneficiados 
com a iniciativa. “Estes cursos fortalecem a 
juventude rural e os projetos voltados para as 
mulheres, graças a qualificação dos instruto-
res”, ressaltou a titular da Seagri, Luiza Bar-

reto. “Produção de galinha caipira, produção 
de ovinos e caprinos e agricultura orgânica 
foram as atividades contempladas por serem 
as que estamos trabalhando, além de serem 
atividades que podem conviver com a estia-
gem”, explicou.

A Seagri procura sempre levar ao produ-
tor rural de Sobral, tecnologias e conheci-
mento, fomentado a permanência no cam-
po. Após estes, são esperados outros cursos, 
desta vez, nas áreas de bovinocultura de 
leite, piscicultura, quintais produtivos, boas 
práticas de manipulação de alimentos, en-
tre outros. “Vamos reforçar nosso pedido jun-
to ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 
para podermos capacitar mais pessoas, para 
atender a todos os distritos, de acordo com 
sua vocação”, concluiu Luiza.

Bike Sesporte promove 
pedalada beneficente 
nesta quarta-feira (18)

Com o intuito de arrecadar produtos 
usados no preparo de mingau para os 
idosos atendidos pelo Abrigo Sagrado 
Coração de Jesus, a tradicional pedala-
da da Prefeitura ‘Bike Sesporte’ realizará 
nesta quarta-feira (18), às 19h30, pas-
seio beneficente.

Massas para mingaus como leite em 
pó, aveia, farinha láctea, dentre outras 
são os gêneros que a ação busca arreca-
dar. Os interessados em contribuir deve-
rão levar os produtos e entregar duran-
te a concentração do passeio ciclístico, 
que acontecerá a partir das 19h, na Pra-
ça do Theatro São João, ou entregar no 
Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, 
situado na Rua Mauro Andrade, 400, no 
bairro Alto da Brasília, até a próxima sex-
ta-feira (20), das 8h às 14h.

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

Aluna do Colégio Sobralense de Tempo Integral é 
premiada na Olimpíada Cearense de Matemática

Vanessa Carvalho do Nascimento é a 
única aluna de escola pública premia-
da na Olimpíada Cearense de Mate-

mática (OCM). A aluna do Colégio Sobralen-
se de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda 
Aragão também é a única do interior do 
Estado premiada na competição e receberá 
menção honrosa no nível II (8º e 9º ano), en-
tre os 19 melhores do Ceará. “Eu não acredi-
tava que poderia, mas vocês me fizeram acre-
ditar. Devo muito a todos os meus professores 
por me mostrarem que sonhar alto é possível. 
Orgulho de ser aluna do Colégio Sobralense 
de Tempo Integral”, disse Vanessa Carvalho.

Considerada uma das mais difíceis com-
petições de matemática, a Olimpíada Ce-
arense de Matemática é promovida pelo 
Departamento de Matemática da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC) e premiou 
alunos das melhores escolas particulares do 
Ceará. 

O diretor do Colégio Sobralense de Tem-
po Integral, Pedro Grandson, fala da alegria 
de ter uma aluna premiada entre os 19 me-
lhores do Estado. “Ter um de nossos alunos 
entre os melhores do Ceará não é pouca coi-
sa, sobretudo, se considerarmos que dentre 
os premiados Vanessa Carvalho é a única do 
interior, a única de escola pública não seletiva, 

pra gente é incrível esse resultado. Esse é o pa-
drão sobralense de Escola em Tempo Integral. 
É apenas mais um dos bons resultados que o 
Maria Dorilene vem tendo em diversas olimpí-
adas nacionais e estaduais”.

 Criado pelo prefeito Veveu, em 2014, o 
Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria 
Dorilene Arruda Aragão, no Complexo Mon-
senhor Aloísio, tem conquistado excelentes 

resultados em várias competições, como 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astro-
náutica (67 medalhas); no concurso inter-
nacional Canguru de Matemática, na qual 
conquistou 20 medalhas; e o aluno Wendel 
Manfrine premiado entre os 30 melhores do 
País na Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (Obmep) 2014.

Juventude
Prefeitura realiza workshop para estudantes pré-universitários da 
Escola Monsenhor José Gerardo

Com o intuito de oferecer aos jovens uma oportunidade de re-
conhecer os seus talentos, a Prefeitura de Sobral, através da Coor-
denadoria de Juventude (Coojuv), realizou, nesta sexta-feira (13), o 
workshop ‘Minha Profissão é o Meu Futuro’, na Escola Monsenhor 
José Gerardo, na sede do Município. Até o fim do dia, cerca de 500 
alunos participaram da ação.

“Os jovens necessitam de um espaço para serem ouvidos, para que, 
através das suas perspectivas, possam adentrar no ensino superior cien-
tes sobre qual carreira eles querem seguir. Para isso, a Coordenadoria de 
Juventude está empenhada em trabalhar outros workshops profissio-
nais nas escolas”, afirmou o titular da Coojuv, Igor Bezerra.

O próximo workshop profissional acontecerá no dia 30, e contará 
com a presença de profissionais das áreas de nutrição, história, psico-
logia, geografia e enfermagem.


