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Prefeitura promove noite cultural na Estação 
Juventude do Mucambinho

A Coordenadoria de Juventude da Pre-
feitura de Sobral (Coojuv) irá realizar, nesta 
terça-feira (12), a V Noite Cultural do Parque 
Mucambinho. Promovida pela Estação Ju-
ventude, a programação terá início às 18h30 
e contará com apresentações da Quadrilha 
Fulô do Campo de Sobral, do Grupo Trieto e 
do Grupo Sanzianne Kiss.

“A Noite Cultural é uma forma de integrar 
a comunidade a partir de ações que envolvem 
dança, música, jogos, esporte, enfim, lazer de 
uma forma geral e gratuita para toda a popu-
lação, em especial para os jovens”, explicou o 
coordenador de Juventude de Sobral, Igor 
Bezerra.

Serviço:
Noite Cultural no Bairro Mucambinho
Local: Estação Juventude do Parque Mu-
cambinho  (Rua Pintor Lemos, Sumaré S/N)
Data: terça-feira (12)
Horário: 18h30 

Distrito de Baracho recebe ações da
‘Campanha Sobral Mais Limpa’

Os moradores do distrito de Baracho, 
receberam, na manhã da última sexta-feira 
(8), ações da campanha ‘Sobral Mais Limpa’, 
da Prefeitura de Sobral. Para alertar a popu-
lação sobre os riscos e doenças que o lixo 
acumulado pode causar, principalmente 
durante a temporada de chuvas, a Campa-

nha é uma ação intersetorial das Secretarias 
de Conservação e Serviços Públicos; Urba-
nismo, Patrimônio e Meio Ambiente; Saú-
de, Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA) e Tiro de Guerra.

Durante a mobilização, cerca de 130 ser-
vidores da Prefeitura Municipal e mais de 
100 atiradores do Tiro de Guerra realizaram 
visitas domiciliares com distribuição de ma-
terial educativo com informações sobre os 
riscos e como combater a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, autuação de cons-
truções irregulares, além de atividades de 
limpeza por meio de vistorias e revitalização 
de terrenos baldios.

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

Secretaria de Segurança e Cidadania realiza 
visita técnica no distrito de Aracatiaçu

O secretário de Cidadania e Segurança, 
major Erlânio Matoso, realizou visita técnica 
ao distrito de Aracatiaçu, na noite da última 
quinta-feira (07). A reunião, solicitada pela 

população, teve o objetivo de abrir o diálo-
go com o poder público visando a promo-
ção de melhorias na localidade.

De acordo com o secretário, a popula-
ção apresentou demandas para melhoria 
na sinalização de trânsito e segurança de 
ambos os locais. A primeira delas já come-
çou a ser atendida nessa segunda-feira (11), 
com a renovação da sinalização horizontal 
e vertical. “Uma equipe da Coordenadoria de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) também 
irá visitar escolas realizando um trabalho de 
educação no trânsito”, afirmou.

I Jornada da Tecnologia 
acontece entre os dias 12 e 14 

de abril em Sobral

Com o tema ‘Como alavancar resulta-
dos na era da Indústria 4.0’, a I Jornada da 
Tecnologia acontecerá, entre os dias 12 e 
14 de abril, no Campus Sobral do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCE) e no Centro de Educação a 
Distância (CED).

Para disseminar tendências e novas 
tecnologias da área industrial para profis-
sionais, estudantes e professores de toda 
a Região Norte, o evento discutirá temas 
como robótica, eficiência energética, co-
mandos lógicos programáveis e sistemas 
hidráulicos, durante as palestras, minicur-
sos, visitas técnicas e feira, que compõem 
a programação da Jornada, que terá ainda 
no encerramento, palestra proferida pelo 
secretário da Ciência, Tecnologia e Educa-
ção Superior do Ceará, Inácio Arruda.  

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

Disque Iluminação Pública
Prefeitura de Sobral apresenta novo ‘0800’ durante 

entrevista coletiva

Na manhã desta segunda-feira (11), o 
secretário de Conservação e Serviços 
Públicos de Sobral, Jorge Trindade, e 

o coordenador técnico da empresa Citelum, 
Raimundo Farias, apresentaram o novo ‘Dis-
que Iluminação Pública’ da Prefeitura Muni-
cipal, durante coletiva com toda a imprensa 
de Sobral. A partir de agora, a população 
pode solicitar serviços de reparo e amplia-
ção de luminárias em praças, ruas e aveni-
das da cidade ligando gratuitamente para o 
número 0800-727-7173. As ligações podem 
ser feitas de telefone fixo e celular.

“É com muita alegria que anunciamos à 
população sobralense que a partir de agora 
temos um novo canal de interação, a partir 
do 0800-727-7173, o nosso novo ‘Disque Ilu-
minação Pública’. Com o novo ‘0800’ a popu-
lação pode solicitar a visita de nossas equipes 
que estarão realizando a manutenção das lu-
minárias num período de até 72 horas após o 
lançamento do pedido”, explicou Jorge Trin-
dade.

Ainda de acordo com o Secretário, “é 
importante lembrar que a Citelum, empresa 
vencedora do processo licitatório, tem um 
currículo de peso com relação à manutenção 
de iluminação pública. Não à toa, ela é uma 
das únicas empresas neste quesito que tra-
balha com cobertura 24 horas de Call Center. 

Isso amplia consideravelmente o número de 
atendimentos que serão realizados”.

“Quando vencemos o processo licitató-
rio, a primeira providência tomada pela Pre-
feitura foi de nos passar o mapeamento dos 
pontos onde há maiores problemas de ilu-
minação. Dessa forma, além de realizarmos 
os atendimentos, estamos atendendo com 
prioridade esses pontos de baixa luz, sobretu-
do por conta das chuvas, que tem agravado 
bastante essa situação”, reiterou Raimundo 
Farias, coordenador técnico da empresa Ci-
telum.

O novo ‘Disque Iluminação Pública’ é 
mais um serviço da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv). Ligando gratui-
tamente para o número 0800-727-7173, a 
população terá acesso aos serviços de ma-
nutenção e ampliação da rede iluminaria 
municipal. “E o mais importante desse novo 
serviço é que teremos, além de cobertura 24 
horas, mais cinco equipes de plantonistas que 
realizarão serviços emergenciais na sede e 
nos distritos”, concluiu Jorge Trindade.

Na quarta (13)
238 Mototaxistas recebem coletes de identificação novos da Prefeitura de Sobral

238 coletes de identificação serão en-
tregues, a partir de quarta-feira (13), aos 
mototaxistas de Sobral. Os equipamentos 
estão sendo oferecidos pela Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv) 
como forma de incentivo à regularização 
da atividade, à garantia da segurança e 
reconhecimento ao serviço prestado. Até 
o fim do mês de abril, todos os 734 profis-
sionais receberão o benefício.

Os condutores de numeração 001 até 
238 poderão receber os novos coletes na 
sede da Guarda Municipal, das 8h às 14h. 

Os profissionais devem ter em mãos Car-
teira Nacional de Habilitação, documento 
do veículo e comprovante da taxa de atu-
ação, emitido pela Prefeitura Municipal.

“Em setembro do ano passado, entrega-
mos para cada condutor um capacete novo, 
com os dados atualizados dos profissionais. 
Agora, vamos entregar a cada mototaxista 
um colete amarelo numerado com todas as 
especificações que o contrato exige. Essa nu-
meração facilita a identificação deles como 
sendo um profissional dentro da lei”, expli-
cou o titular da Seconv, Jorge Trindade.

“Livros são portais
para outras dimensões”

“Estudo na Escola 
Professor Gerardo Ro-
drigues há três anos, e 
nesse período já pude 
perceber quanta coisa 
mudou para melhor. O 
espaço físico está mais 
colorido, as aulas cria-
tivas com professores 

dedicados, o recreio bem mais divertido 
com músicas e jogos. Porém o que mais me 
encanta são os livros. Os livros são portais 
para outras dimensões, um mundo só nos-
so. Eu particularmente gosto muito de ler e 
escrever poemas e contos e por conta disso 
faço parte dos projetos ‘Livro vai, livro vem’, 
‘Eu leio e você também’ e dos ‘Amigos da Lei-
tura’. Com esses projetos temos a oportuni-
dade de viajar sem sair do lugar através dos 
livros”.

[Michael Douglas de Albuquerque Viana, 
aluno do 8º ano, da Escola professor Gerardo 
Rodrigues de Albuquerque, no bairro Junco]


