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Com o objetivo de melhorar a integra-
ção da sede de Sobral com distritos e suas 
localidades, a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria de Obras (Sebras) está reali-
zando serviços de reforma, manutenção e 
conservação em 33 trechos de estradas vici-
nais do Município. As intervenções, que ga-
rantem maior segurança e agilidade para os 
condutores e pedestres, já têm 82% do pro-
jeto concluído e estão beneficiando mais de 
20 mil pessoas.

Só no distrito de Aracatiaçu, foram recu-
perados, até o momento, mais de 40 quilô-

metros de estrada, além da manutenção de 
cerca de 400 metros de bueiros. “As obras 
visam, sobretudo, melhorar o acesso do ho-
mem do campo à zona urbana, pois entende-
mos que o tráfego muitas vezes é conturbado 
por não haver boa estrutura nas estradas que 
ligam os distritos à sede e às suas próprias lo-
calidades”, explicou o secretário de Obras da 
Prefeitura de Sobral, Ilo Santiago.

Com investimento de aproximadamen-
te R$ 4 milhões, garantidos por meio da 
parceria entre o Município e o Governo do 
Estado, mais de 115 quilômetros de estra-
das já foram recuperadas nas localidades 
de Logradouro, Riacho Gabriel (Aracatiaçu); 
Jurema, Alto Alegre, Águas Mortas, Poço da 
Pedra, Jurema e Grossos (Taperuaba); Gon-
çalves Alves, Angostura, Lixão, Massapê, 
Beira Rio, Cruz das Moças, Fazenda Piancó, 
Mineração e Triângulo das Pedrinhas (São 
José do Torto); Ouro Branco e Recreio (Ra-
fael Arruda) e Boqueirão (localidade perten-
cente a sede).

Estradas vicinais
Prefeitura de Sobral conclui 82% de obras e já 
beneficia mais de 20 mil pessoas

O Projeto Coleta Seletiva Agendada, de-
senvolvido pela Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos de Sobral, em parceria 
com a Empresa de Reciclagem Josefaz, rea-
liza nesta quinta-feira (26) ação na Rua Gal-
dino Araújo, Nº 208, no bairro Alto do Cristo. 
Além de recolher resíduos recicláveis, o pro-
jeto possibilita que a população converta os 
valores desse material em bônus na conta 
de energia, por meio do Programa Ecoelce, 
da Companhia Energética do Ceará (Coelce).

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

Nesta quinta (26)
Coleta Seletiva Agendada 

atende população do bairro 
Alto do Cristo

No último domingo (22), a Prefeitura 
Municipal promoveu a 3ª Corrida de Mo-
tocross de Sobral. O evento foi realizado 
na Margem Esquerda do Rio Acaraú para 
alertar a população sobre a importância 
da preservação dos rios em todo o mundo. 
Durante todo o dia, cerca de 2 mil especta-
dores puderam assistir saltos, manobras e 
acrobacias radicais.

A disputa; que contou com a  participa-
ção de competidores dos estados do Ma-
ranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Bahia, foi uma rea-

lização da Prefeitura Municipal, em parceria 
com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e 
empresas privadas.

3ª Corrida de Motocross de Sobral reúne milhares 
de pessoas na Margem Esquerda do Rio Acaraú

A Prefeitura de Sobral está com ins-
crições abertas para seleção pública para 
formação de cadastro de reserva, para os 
cargos de orientador ou educador social; 
cuidador; auxiliar de cuidador; técnico de 
referência e técnico de gestão. Os venci-
mentos variam de um salário mínimo a R$ 
2.561,48 e a carga horária será de 40h/se-
manais.

As inscrições serão feitas entre os dias 25 
e 27 de novembro, na sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Extre-
ma Pobreza, localizada na Rua Dr. Guarany, 
364 (próximo ao Samu). Serão duas etapas, 

avaliação curricular e prova escrita, sendo o 
resultado final divulgado dia 22 de dezem-
bro de 2015.  Este ano haverá a cooperação 
técnica do SINE/IDT Sobral na seleção dos 
candidatos.

No ato da inscrição os candidatos de-
vem levar cópias de RG, CPF, comprovante 
de residência com CEP, diploma do curso 
superior ou declaração de colação de grau, 
além da ficha de inscrição e de Currículo Pa-
dronizado, conforme edital. Mais informa-
ções, ligue 3613-2022.

Veja o edital no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br)

Prefeitura de Sobral realiza seleção para cadastro de reserva

Reunião de planejamento
discute passagem da Tocha 

Olímpica por Sobral

Sendo uma das duas ‘Cidades Celebra-
ção’ escolhidas no Ceará, Sobral, além de 
receber a Rota da Tocha Olímpica dos Jogos 
de 2016, sediará um grande evento, com 
show musical e apresentações culturais. 
Para discutir os detalhes técnicos da progra-
mação, na manhã desta quarta-feira (25), 
foi realizado o terceiro encontro de planeja-
mento, no auditório da Ecoa.

Detalhes operacionais como composi-
ção, mobilidade e trajeto do comboio que 
acompanhará a tocha, quantidade de con-
dutores, limpeza, segurança do público e 
toda a estrutura da celebração ao final do 
evento, foram discutidas durante a reunião 
coordenada pelo chefe de Gabinete da Pre-
feitura, Luciano Arruda, e que contou com 
a presença de técnicos e representantes do 
secretariado Municipal, Coordenadoria de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), Polícia 
Militar e das gerentes regionais do Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
Jeniffer Oliveira e Amanda Cerqueira.

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

Alunos e escolas sobralenses vencem torneio 
nacional Khan Academy

Os alunos Ismael Silva Araújo, da Es-
cola Antenor Naspolini, e David San-
tos, da Escola Raimundo Pimentel 

Gomes, conquistaram o 2º e 3º lugar, res-
pectivamente, no Torneio Khan Academy 
nas Escolas 2015. A competição analisou 
as habilidades de mais de 79 mil alunos 
de todo o Brasil durante o ano de 2015. Os 
dois alunos são embaixadores nacionais do 
Khan Academy e serão premiados com um 
tablet pela Fundação Lemann.

A Escola Antenor Naspolini também 
conquistou o título de 2ª melhor sala do País 
na plataforma. Com uma média de 190.233 
pontos, a sala comandada pelo Professor Jo-
elson Neves ficou atrás somente para uma 
escola de Mogi das Cruzes (SP). Outro título 
inédito para a escola foi conquistar o 3° lu-
gar entre 310 escolas avaliadas pelo uso da 
plataforma em todo o País. A sala orientada 
pelo professor Lucas Rafael conseguiu que 
86% dos alunos atingissem no mínimo 30 
habilidades dominadas no período do tor-
neio (5/10 a 13/11).

Em Sobral, alunos de 10 escolas munici-
pais na sede e nos distritos das turmas de 

3º, 4º e 5º ano utilizam a Plataforma Khan 
Academy para o estudo da matemática de 
forma personalizada, com o uso do compu-
tador. O sistema reconhece quais habilida-
des o aluno domina e quais ainda precisa 
praticar e os professores acompanham, em 
tempo real, o percentual de acertos dos es-
tudantes.

Reconhecimento por Boas Práticas

Professores da Rede Municipal de Ensi-
no de Sobral também foram premiados du-

rante o Encontro de Boas Práticas na região 
Nordeste, realizado em outubro, em São 
Paulo, pelas melhores práticas no uso da 
Plataforma Khan Academy. Foram premia-
das, Camila Monte e Ana Flávia Verde, da 
Escola Raimundo Pimentel CAIC (1º lugar); 
Lucas Seridó e Conceição Clemente, da Es-
cola Antenor Naspolini (2º lugar), e Rafael 
Lima e Angélica Farias, da Escola Osmar de 
Sá Ponte (3º lugar).

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

Sobral é homenageada na Assembleia Legislativa do Ceará

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Município em 
prol da erradicação do trabalho infantil, o prefeito de Sobral, Veveu 
Arruda, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Ceará, du-
rante sessão solene comemorativa dos 15 anos de criação da Coor-

denadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Crian-
ça e do Adolescente (Coordinfância) e os sete anos de atuação do 
Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da Criança e 
do Adolescente (Peteca).

Representando o Prefeito, o secretário de Educação, Júlio Cesar 
da Costa, recebeu das mãos da vice-governadora Izolda Cela uma 
placa da Assembleia Legislativa pela participação e o empenho na 
realização das ações do Peteca nas escolas municipais. Desde sua 
criação, em 2008, Sobral participa do Peteca, no qual tem se destaca-
do com várias premiações. Em 2011, o Município ficou em 2º lugar na 
categoria desenho, música e paródia. Em 2012, foi campeão na es-
quete teatral, música e poesia de cordel; e conquistou o 2º lugar em 
contos e histórias em quadrinhos. Em 2013, foi campeão na esquete 
teatral. Em 2014, ficou em 1º lugar em esquete teatral e 2º lugar em 
conto. E neste ano, conquistou o 1º lugar em poesia de cordel e 3º 
lugar na música.

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

Ismael Silva Araújo da Escola Antenor Naspolini 
conquistou o 2º lugar entre mais de 79 mil 
estudantes avaliados em todo o Brasil.

A professora Camila Monte, o formador Toinho 
Nascimento e a vice-diretora Ana Flávia Verde 
participaram do Encontro de Boas Práticas, 
realizado em outubro, em São Paulo.


