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Prefeitura intensifica blitze volantes
para identificar mototaxistas piratas

A Prefeitura do Município realizou, na 
sexta-feira (15), 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 fo-
ram identificados e multados. “Essa ação foi 
intensificada com o objetivo de proteger a po-
pulação dos riscos desse tipo de serviço”, ex-
plicou o gerente de Transportes, José Prado 
Parente, que contou com a ajuda dos fiscais 
da Coordenadoria de Trânsito e Transporte 

Urbano de Sobral (CTTU).
A multa para os mototaxistas que atuam 

na clandestinidade varia de R$60 a R$500. 
Além disso, aqueles que forem pegos exer-
cendo a profissão de forma irregular serão 
encaminhados à Polícia Civil e autuados por 
exercício ilegal da profissão. Para denunciar, 
basta ligar para o número (88)3611-7608.

6 pontos do Município recebem serviço de 
reparo na rede de iluminação pública

Durante toda a sexta-feira (15), seis pon-
tos do Município receberam equipes da 
Prefeitura de Sobral e da empresa Citelum 
para que fossem feitos reparos na rede de 
iluminação pública. O serviço atendeu os 
bairros Centro, Dom Expedito, Junco, Av. 
Mons Aloísio Pinto, assim como os distritos 

de Jaibaras e Aracatiaçu. Além dos atendi-
mentos pontuais, foram realizados mais de 
30 atendimentos através do Disque Ilumi-
nação Pública, pelo 0800-727-7178.

O serviço de manutenção na rede de 
iluminação permite que as pessoas circu-
lem com mais segurança pelas praças, ruas 
e avenidas da cidade. “Todos os dias nossa 
equipe de iluminação pública está restabele-
cendo pontos com baixa iluminação em ruas 
e praças da cidade. O objetivo é permitir que 
as pessoas frequentem com mais conforto o 
espaço público de Sobral”, explicou o secre-
tário de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), Jorge Trindade.

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

Campanha ‘Sobral Mais Limpa’ atende a
população do bairro Terrenos Novos

Os moradores do bairro Terrenos Novos 
receberam, na última quinta (14) e sexta-
-feira (15), ações da campanha ‘Sobral Mais 
Limpa’, da Prefeitura de Sobral. A iniciativa 
teve como objetivo alertar a população so-
bre os riscos de deixar água parada e doen-
ças que o acúmulo de lixo pode causar. A 
campanha conta com a parceria das Secre-
tarias de Conservação e Serviços Públicos; 
Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente; 
Saúde, da Autarquia Municipal do Meio Am-
biente (AMMA) e do Tiro de Guerra.

A mobilização teve a participação de 
mais de 50 servidores municipais, que re-

alizaram visitas domiciliares, distribuindo 
material educativo com informações sobre 
os riscos e como combater a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, calendários de co-
leta sistemática, além de atividades de lim-
peza do bairro.

Colégios Sobralenses de 
Tempo Integral foram tema 

do Café com o Prefeito Veveu

No programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu Arruda, desta segunda-
-feira (18), o gestor falou sobre os Co-
légios Sobralenses de Tempo Integral. 
“Temos a melhor rede de educação do 
Brasil, segundo avaliação do Ministé-
rio da Educação e do IOEB – Índice de 
Oportunidades da Educação Brasileira. 
E isso nos estimula a fazer mais e me-
lhor e nos ajuda a identificar e resolver 
os problemas que ainda temos. Então 
eu decidi implantar o ensino em tempo 
integral para os alunos do 6º ao 9º ano, 
no qual o aluno chega na escola às 7h 
da manhã e sai às 5h da tarde, com re-
forço nas horas de estudo e estímulo às 
atividades esportivas, culturais, entre 
outras”, destacou Veveu.

“Já estão em pleno funcionamento 
dois Colégios Sobralenses de Tempo Inte-
gral, no Complexo Monsenhor Aloísio e no 
Aracatiaçu. Estão em obras hoje o Colégio 
Sobralense no Caracará, Jaibaras, Jordão, 
Aprazível, Rafael Arruda, Taperuaba, Pa-
triarca, Bonfim, Patos, Cohab III e no Re-
sidencial Nova Caiçara. E está em fase de 
licitação o Colégio Sobralense do bairro 
Dom José. Nos Colégios Sobralenses além 
da carga horária ampliada nas aulas de 
português e matemática, os alunos têm 
disciplinas diferenciadas como Projeto de 
Vida, Protagonismo Juvenil, Introdução à 
Pesquisa, Formação Humana e Práticas 
Experimentais nos laboratórios”, expli-
cou o Prefeito.

O Café com o Prefeito Veveu é pro-
duzido pela Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Sobral e transmitido 
por uma rede de emissoras de rádio 
da Cidade, às segundas-feiras, sempre 
às 7h. O programa é reapresentado às 
quintas-feiras, no Programa Quinta com 
o Prefeito Veveu, sempre às 11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (18) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Projeto São José
Prefeitura de Sobral reúne mais de 300 produtores

da Região Norte para ‘Dia de Campo’

A Prefeitura de Sobral reuniu, na úl-
tima sexta-feira (15), mais de 300 
produtores da Região Norte para 

um Dia de Campo’, quando foram promovi-
das capacitações por meio do Projeto São 
José. O evento, que aconteceu na localidade 
de Estivas, no distrito de Aracatiaçu, bene-
ficiou produtores de Sobral, Alcântaras, Ca-
riré, Forquilha, Groaíras, Massapê e Santana 
do Acaraú.

De acordo com a titular da Secretaria da 
Agricultura e Pecuária de Sobral (Seagri), 
Luiza Barreto, a capacitação dos produto-
res. Foi direcionada para o uso sustentável 
da água e promoveu a integração com tro-
ca de experiências. “Tudo o que eles estão 
aprendendo e compartilhando entre si vai 
influenciar na renda deles. Um exemplo é a 
bovinocultura de leite aqui no Município, que 
mesmo durante a estiagem, os produtores 
conseguem manter a alimentação dos seus 
rebanhos, através da fenagem e silagem, 
mantendo a sua produção”, destacou.

Para o consultor ambiental do Projeto 
São José para a bacia hidrográfica Acaraú-
-Coreaú, Carlos Alberto Farias, o evento 
apresentou meios de convivência com o 
semiárido “Estamos mostrando aqui, tecno-
logias para convivência com o semiárido, o 
uso sustentável da água e ações ambientais 
no bioma caatinga, pois, muitas vezes o agri-

cultor não conhece e, por isso, não usa estes 
alimentos que já se encontram em sua pro-
priedade. Com isso nós apresentamos que é 
possível a produção na agricultura familiar 
com o que nós temos de matéria-prima, mes-
mo em meio à estiagem”, concluiu.

A ação foi promovida pela (Seagri) em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Agrário do Estado do Ceará, a Uni-

versidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 
o Instituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura (IICA) da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), o Sistema 
Integração de Saneamento Rural (Sisar) e a 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Ca-
gece).

Centros de Educação Infantil recebem novos brinquedos pedagógicos
Para contribuir com o desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças, a Secretaria 
da Educação do Município está entregando 
nas creches e pré-escolas diversos brinque-
dos pedagógicos, tais como parquinhos, 
jogos, fantoches, banda de música, todos 
adaptados a faixa etária das crianças, do 
berçário até os 5 anos de idade.

Na última segunda-feira (11) foi o dia 
do Centro de Educação Infantil Domingos 
Olímpio, no bairro Vila União, receber os 
brinquedos para desenvolver a sensibilida-
de, o raciocínio lógico, a expressão corporal, 
a capacidade de concentração e a criativi-

dade das 416 crianças matriculadas nessa 
unidade de ensino.

Segundo a coordenadora de ensino, 
Edna Carvalho, “o brinquedo possibilita 
à criança aprendizagem sobre si, sobre as 
pessoas e sobre o mundo ao seu redor, pois 
é através destes, que ela imagina, fantasia, 
aprende, observa e experimenta. O brinquedo 
é um convite à brincadeira, funciona como 
ponte entre o que é desconhecido para o que 
é conhecido, assim os pequenos tornam-se 
protagonistas e desenvolvem a autonomia e 
imaginação”.


