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Consumidores sobralenses recebem prêmios 
da campanha ‘Compre no Mercado Central’

Ao todo, cinco consumidores recebe-
ram, na última quarta-feira (16), os prêmios 
da Campanha Promocional ‘Compre no 
Mercado Central’, que teve como objetivo 
incrementar as vendas no Mercado Públi-
co de Sobral. A premiação, realizada no 
Centro de Convenções, foi entregue pela 
Associação dos Microempreendedores de 
Sobral em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal, através da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico do Município 
(STDE).

Promovida pela Associação dos Micro-
empreendedores de Sobral em parceria 

com a Prefeitura Municipal, a campanha 
teve sorteio realizado no último dia 11, e in-
tegra uma das ações do Programa Trabalho 
Pleno, desenvolvido pela STDE.

Projeto Frente Segura é implantado em 
cruzamentos de Sobral

Esta semana, a Prefeitura de Sobral co-
meçou a implantar o ‘Projeto Frente Segura’, 
com o objetivo de garantir mais segurança 
no trânsito do Município. O projeto, que 
tem à frente a Coordenadoria de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU) de Sobral, é uma 
réplica de experiência exitosa aplicada pela 
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 
de São Paulo.

O ‘Frente Segura’ consiste na criação de 
um espaço, chamado ‘bolsão’, logo após a 
faixa de pedestres, destinados aos moto-
ciclistas, imediatamente a frente dos auto-
móveis. Segundo o gerente de Educação de 
Trânsito da CTTU, Márcio Andrade, “o objeti-
vo é reduzir acidentes que envolvam motoci-
clistas, bicicletas e pedestres”, acrescentando 
que além da sinalização horizontal, que já 
está sendo feita pela equipe da CTTU, have-
rá a instalação de placas indicando a exclu-
sividade do espaço.

A CTTU estará realizando ainda campa-
nhas educativas orientando os condutores 
e pedestres sobre essa mudança.

Confira a relação dos primeiros cruza-
mentos que receberão a nova sinalização 
no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Coleta Seletiva Agendada atende população 
do Residencial Nova Caiçara

O Projeto de Coleta Seletiva Agendada, 
desenvolvido pela Secretaria de Conserva-
ção e Serviços Públicos de Sobral (Seconv), 
realiza nesta sexta-feira (18) ação de coleta 
no Residencial Nova Caiçara. Além de reco-
lher resíduos recicláveis, o projeto possibili-
ta que a população converta os valores des-
se material em bônus na conta de energia, 
por meio do Programa Ecoelce, da Compa-
nhia Energética do Ceará (Coelce).

Para participar basta se dirigir a um dos 
pontos de atendimento do projeto, na data 
agendada, e entregar o material reciclável 

- papel, papelão, plástico, garrafas pet, alu-
mínio, ferro, garrafas de vidro e baterias de 
veículos. Durante todo o mês de setembro,  
estão sendo realizadas 25 ações em bairros 
e distritos de Sobral.

Esporte Cidadão 
Serviços, esporte e 

cidadania serão ofertados 
neste sábado (19)

Com serviços gratuitos como ginás-
tica, tênis de mesa, futsal, xadrez, jogos 
recreativos, emissão de RG, agenda-
mento para carteira de trabalho, passe 
do idoso e do deficiente, aferição de 
pressão arterial e teste de glicemia, a 
segunda edição do Projeto ‘Esporte Ci-
dadão’ será realizada neste sábado (19), 
no bairro Pedrinhas, a partir das 15h30.

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

Serviço:
Esporte Cidadão
Data: Sábado (19)
Local: Praça das Pedrinhas (em frente à 
Escola Maria do Carmo Andrade)
Horário: a partir das 15h30
Acesso: Gratuito

135 anos
Espetáculo ‘O Rei dos Pés 
Inchados’ se apresenta no 

Theatro São João neste 
domingo (20)

Abrindo oficialmente a semana de 
comemorações do aniversário de 135 
anos do Theatro São João, o espetáculo 
‘O Rei dos Pés Inchados’ será realizado 
neste domingo (20), às 19h, no Theatro 
São João.

Com atuação da Companhia Baten-
te, texto e direção de Thyago Teixeira, 
a apresentação fará uma abordagem 
contemporânea inspirada na tragédia 
“Édipo Rei”, de Sófocles, com uma lin-
guagem dinâmica conduzida ao som de 
música eletrônica, rock e funk.

A programação especial é uma reali-
zação da Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Cultura e do Turismo, e 
segue até o próximo dia 27. 

Serviço:
Espetáculo ‘O Rei dos Pés Inchados’ 
Data: 20 de setembro (domingo)
Local: Theatro São João
Horário: 19h
Acesso: 2 kg de alimentos não perecíveis
Classificação: 18 anos

Em outubro
Sobral sediará Conferência Regional dos Direitos Humanos

O prefeito Veveu Arruda e o vice-pre-
feito Carlos Hilton Soares recebe-
ram, nesta quinta-feira (17), o coor-

denador Especial de Políticas Públicas dos 
Direitos Humanos, Demitri Cruz, e a orien-
tadora de Célula de Relações Institucionais, 

Verônica Maia. A reunião teve como pauta a 
realização da Conferência Regional dos Di-
reitos Humanos em Sobral, que está previs-
ta para outubro, com o apoio da Prefeitura.

“Sobral é uma cidade bastante avança-
da, em relação a outros municípios do Esta-

do, com uma dinâmica ativa de movimentos 
sociais e isso é importante para fortalecer a 
pauta dos direitos humanos. Queremos tam-
bém estabelecer um coletivo permanente na 
região, que atue e provoque o poder público 
para políticas nessa área”, explicou Demitri 
Cruz.

Reafirmando o compromisso com po-
líticas públicas voltadas para a garantia 
dos direitos humanos, o Prefeito de Sobral 
assegurou empenho para a realização do 
encontro. “É de extrema importância que a 
Conferência aconteça aqui, uma vez que So-
bral é um dos municípios que mais investem 
em políticas públicas voltadas aos direitos 
humanos. Para tanto, nos colocamos a inteira 
disposição”, garantiu Veveu Arruda.

A Conferência Regional de Direitos Hu-
manos deverá ser realizada, no Centro de 
Educação a Distância do Ceará (CED), em 
Sobral, no dia 24 de outubro e discutirá tam-
bém os direitos das mulheres e da popu-
lação LGBT. Ao todo, serão realizadas nove 
conferências regionais em todo o Estado, 
que fornecerão subsídios para a elaboração 
do Plano Estadual de Direitos Humanos.

Prefeitura de Sobral promove 
IV Semana da Leitura e 
Contação de Histórias

Para fomentar ações de incentivo à leitura, a Prefeitura 
de Sobral irá realizar, entre os dias 23 e 25 de setembro, a 
IV Semana da Leitura e Contação de Histórias, com ampla 
programação na Brinquedoteca Pública Municipal, sob a 
coordenação da Secretaria da Educação. Serão promovidas 
oficinas, intervenção poética e exposição de artes visuais.

Visando contribuir para o fortalecimento da política de 
formação de leitores de Sobral, serão oferecidas as oficinas 
de contação de história, recreação literária e ilustração. As 
oficinas são gratuitas e os interessados devem fazer a ins-
crição na Brinquedoteca Municipal, localizada na Biblioteca 
Pública Lustosa da Costa. Saiba mais: (88) 3611-1000.

Confira a programação completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).


