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Efetivo da Guarda Civil Municipal garante 
segurança dos foliões do Bloco dos Sujos

No último sábado (30), um efetivo de 70 
homens e mulheres da Guarda Civil Munici-
pal de Sobral (GCMS) garantiu a segurança 
dos mais de 40 mil foliões que acompanha-
ram o desfile do Bloco dos Sujos pelas ruas 
do Centro. O isolamento da área foi feito a 
partir do cruzamento da Avenida Dom José 
com a Rua Coronel José Saboia até o final 

do Bolevard do Arco, passando pela Praça 
do Theatro São João.

“Instalamos os detectores de metais nos 
acessos ao local de concentração, além das 
rondas feitas em todo o perímetro”, explicou 
o comandante da GCMS, Subinspetor Ro-
drigues. “Nós começamos às 15h a fazer o 
isolamento e só saímos após a dispersão da 
maior parte dos foliões, por volta das 23h, 
tudo pra garantir um evento sem ocorrências 
com mais gravidade”, completou.

Sob a coordenação da GCMS, o esque-
ma de segurança contou ainda com o apoio 
de 60 Policiais Militares, cinco Bombeiros e 
30 Agentes de Proteção à Infância e ao Ado-
lescente que procuravam coibir a explora-
ção de crianças e adolescentes.

Desde a última segunda-feira (1º), a Co-
ordenadoria de Trânsito e Transporte Urba-
no de Sobral (CTTU) está fazendo campa-
nha educativa sobre a implantação de nova 
sinalização vertical na Av. Dom José e na 
Rua Dr. Figueiredo Rodrigues, nas proximi-
dades dos colégios Luciano Feijão e Farias 
Brito, no Centro.

A mudança, que consiste na proibição 
de estacionamento nas imediações dos 
colégios, visa melhorar o fluxo de veículos, 
principalmente, nos horários de entrada e 
saída dos alunos. “Após um cuidadoso estudo 
feito pela CTTU, chegou-se a conclusão de re-
servar estes espaços somente para embarque 
e desembarque”, explicou o coordenador de 
Educação de Trânsito da CTTU Márcio An-
drade.

A mudança se deu por que muitos mo-
toristas paravam seus carros irregularmen-
te na via, o que impedia o fluxo correto de 
carros nas vias. Os agentes de trânsito tam-
bém farão ações educativas para informar 
os condutores, sobre as mudanças no local 
durante toda esta semana. Após esta data 
começará a ser feita fiscalização na região.

Atenção motoristas
Nova sinalização vertical é implantada pela 
CTTU no Centro de Sobral                       

Nesta terça-feira (2), a partir das 17h, 
profissionais e alunos da Academia 
de Saúde da Cohab III, estarão rea-
lizando o carnaval da unidade. De 
acordo com a gerente da unidade, 
Larisse Pontes, “os professores estão 
preparando diversas danças para 
animar a população, sem deixar de 

lado as tradicionais marchinhas de 
carnaval”.
Serviço:
Academia de Saúde ‘Dr. Everton 
Francisco Mendes Mont’Alverne’, 
Endereço: Praça da Cohab III, rua 
Raimundo Hubner Mendes Carnei-
ro, s/n.

COHAB III
Academia de Saúde promove
baile de carnaval para comunidade

Para intensificar o combate ao Aedes 
aegypti, o prefeito Veveu Arruda criou 
brigadas municipais que farão inspeção 
em todos os prédios públicos para evitar 
e controlar focos do mosquito transmis-
sor da Dengue, Chikungunya e Zika.

Instituídas através do decreto 1723, 
de 22 de janeiro de 2016, publicado no 
Impresso Oficial nº 719, as Brigadas Mu-
nicipais de Combate ao Aedes aegypti de-
verão, pelo menos uma vez por semana, 
inspecionar e eliminar possíveis focos 
e criadouros do mosquito, sendo ainda 
multiplicadoras de práticas de educação 
em saúde para os que utilizam o prédio.

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

Prefeitura de Sobral institui 
brigadas de combate ao 

Aedes aegypti

A Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria da Gestão, divulgou, na última 
quinta-feira (28), o Calendário de Paga-
mento dos Servidores do Município 2016. 
De acordo com o prefeito Veveu Arruda, 
“a valorização do servidor, como uma das 
formas de atingir a excelência no Servi-
ço Público, é um dos compromissos que 
mantemos em nossa gestão. Melhoramos 
as ações da Prefeitura nesse sentido, com 
a antecipação do reajuste salarial – antes 
realizada em maio – para o mês de janeiro, 
além do cumprimento rigoroso do Calen-
dário Anual de Pagamento dos Servidores”.

Confira o calendário de pagamento 
2016 no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br)

Prefeitura de Sobral divulga 
Calendário de Pagamento dos 

Servidores Municipais

O prefeito Veveu Arruda e a vice-governadora Izolda Cela participa-
ram, na manhã desta segunda-feira (1º), da solenidade de lançamento do 
ensino em tempo integral no Centro Educacional de Referência (CERE) 
Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior, conhecido como Cirão. O 
objetivo da inciativa é proporcionar vivências de práticas educativas 
mais significativas, contribuindo para a formação integral dos jovens.

O evento contou com aula inaugural sobre ‘Educação no Brasil e a 
Escola de Tempo Integral’, com a professora Dr.a Cleidimar Rodrigues; 
apresentação teatral com o grupo de teatro da Escola de Ensino Médio 
Monsenhor Furtado; apresentação musical do professor Miquéias Ferrei-
ra, e apresentação dos servidores e funcionários do CERE.

Localizado no bairro Domingos Olímpio, o CERE Prefeito José Eucli-
des adotará a modalidade de ensino em tempo integral nas turmas do 
primeiro ano do ensino médio, com perspectiva de expandir a modalida-
de para as outras séries no anos seguintes. Os alunos terão 45 horas aulas 
semanais, sendo 30 h/a da base comum e 15 h/a da base diversificada.

Prefeito Veveu participa da solenidade de lançamento 
do ensino em tempo integral no Cirão

I Conferência Municipal de Direitos Humanos de LGBTT reúne 220 jovens em Sobral 

Com o objetivo de propor políticas pú-
blicas voltadas à promoção dos direitos 
humanos e cidadania da população LGBTT 
em Sobral, foi realizada no dia 30 a I Con-
ferência Municipal de Direitos Humanos de 

LGBTT. Promovido pela Prefeitura de Sobral, 
através da Coordenadoria de Juventude, e 
pelo Coletivo VRRÁ (Visibilidade, Respeito, 
Resistência e Amor), o evento reuniu cerca 
de 220 pessoas no Centro de Educação à 
Distância do Ceará (CED).

Na programação do evento, a mesa re-
donda ‘Diversidade e Igualdade: Todas as 
cores da Juventude’, com a participação das 
professoras do curso de Ciências Sociais da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 
Rosângela Pimenta e Fernanda Ribeiro; e da 
representante do Fórum Cearense LGBTT, 
Fátima Ferreira. Na ocasião, também foram 
eleitos 14 delegados do município de So-

bral, sendo nove representantes da socie-
dade civil e outros cinco do poder público, 
que representarão Sobral na III Conferência 
LGBTT do Ceará, em março.

Durante a Conferência, nove grupos de 
trabalho debateram os eixos temáticos Jus-
tiça e Segurança Pública; Educação; Saúde; 
Habitação e Assistência Social; Cultura e 
Comunicação; Direitos Humanos e Diversi-
dade; Esporte e Acessibilidade; Trabalho e 
Desenvolvimento Social e Econômico; Po-
pulação LGBTT e Participação Política. Cada 
grupo elaborou quatro propostas que irão 
compor o plano municipal de Direitos Hu-
manos de LGBTT.

Animados por Daniela Mercury, sobralenses fazem a maior festa de todos os tempos no Bloco 
dos Sujos. Confira todas as imagens feitas pelos fotógrafos da Prefeitura no nosso Facebook.
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