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Meio ambiente
Extintos lixões dos distritos de Taperuaba 
e Aracatiaçu

Com o objetivo de ampliar as ações de 
sustentabilidade no Município, a Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos, extinguiu, nesta 
quinta-feira (4), os lixões dos distritos de 
Taperuaba e Aracatiaçu. A ação atende aos 
critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 
12.305/2010, que visa promover a desativa-
ção dos lixões, bem como a educação am-
biental em todas as regiões do País.

De acordo com o secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv), Jorge 
Trindade, “a partir de agora, todo o lixo cole-
tado nos distritos será encaminhado para o 
aterro sanitário municipal, diminuindo assim 

a poluição ambiental e os índices de infesta-
ção de doenças. Além disso, uma equipe de 15 
garis e dois tratores fizeram serviços de requa-
lificação dos locais, onde os dois últimos lixões 
de Sobral funcionavam,” informou.

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

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Agricultura e Pecuária (Seagri), 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Ceará (SENAR), con-
cluiu, nesta quinta-feira (4), a primeira etapa 
do curso de Agricultura Orgânica. Com um 
total de 120 horas/aula a oficina foi realiza-
da no Setor VI, no distrito de Jaibaras, e no 
Assentamento Rajada, localizado no distrito 

de Aracatiaçu.
O curso, voltado para produtores de 

base familiar, procurou qualificar o desen-
volvimento tecnológico das suas unidades 
produtivas. “A agricultura familiar tem res-
pondido positivamente ao diversificar ac pro-
dução, na agricultura e pecuária”, disse a titu-
lar da Seagri, Luiza Barreto. “Este curso é uma 
prova da competência que estes produtores 
vêm demonstrando, do crescimento deles de 
forma organizada e participativa”, concluiu.

O curso abordou os segmentos de pro-
dução orgânica de frutas e hortaliças, o 
preparo e aplicação de biofertilizantes e 
extratos de plantas, a comercialização e sua 
certificação, erosão do solo e empreende-
dorismo. A segunda etapa, com 80 horas/
aula e que começa ainda este mês, será con-
cluída no mês de março.

Produtores de Sobral concluem primeira 
etapa do curso de Agricultura Orgânica

A Prefeitura de Sobral comunica que 
as repartições públicas municipais conti-
nuarão funcionando em horário corrido, 
das 8h às 14h, sem intervalos, até o dia 
30 de dezembro de 2016. O objetivo é 
reduzir os gastos da administração pú-
blica sem causar prejuízos aos serviços 
prestados em prol da coletividade. A 
medida, prorrogada pelo Decreto nº 
1727, de 28 de janeiro de 2016, não se 
aplica aos serviços essenciais, como es-
colas, postos de saúde, Guarda Munici-
pal, Coordenadoria de Trânsito e Trans-
porte Urbano (CTTU), e aos Gabinetes 
do Prefeito e Vice-Prefeito.

Prefeitura de Sobral 
permanece com horário 
corrido até o fim do ano

A Secretaria da Gestão do Município 
de Sobral estabeleceu ponto facultativo 
para os expedientes dos dias 8 e 10 de 
fevereiro para os servidores públicos 
dos órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública Municipal. A portaria nº 
38/2016 também determina que os ser-
vidores da Secretarias de Saúde; Cidada-
nia e Segurança; servidores da limpeza 
pública, Farmácia Popular; e do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 
que se encontram em serviço neste dia 
terão expediente normais.

Repartições públicas 
municipais terão ponto 

facultativo nos dias 8 e 10
de fevereiro

A Prefeitura de Sobral está com inscri-
ções abertas para seleção pública para for-
mação de cadastro de reserva, para os car-
gos de auxiliar de cuidador (nível médio) e 
técnico de referência (nível superior na área 
de psicologia). Os vencimentos variam de 
um salário mínimo a R$ 2.269,50, e a carga 
horária será de 40h/semanais para os dois 
cargos.

As inscrições serão feitas nos dias 15 e 
16 de fevereiro, entre 8h e 13h, na sede da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza, localizada na 

Rua Dr. Guarany, 364 (próximo ao Samu). 
Serão duas etapas de caráter eliminatório e 
classificatório – avaliação curricular e prova 
escrita. O resultado final será divulgado dia 
22 de fevereiro de 2016. 

 No ato da inscrição os candidatos de-
vem portar 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: 3613-2022.

Veja o edital no Blog de Sobral.

Prefeitura de Sobral realiza seleção para 
cadastro de reserva destinados a dois cargos

Inaugurada clínica de fisioterapia para atender 
população da Serra do Rosário

Para levar atendimento fisioterápico 
para mais perto da população dos 
distritos, foi inaugurada, nessa quinta-

-feira (4), a Clínica Espaço Fisio Dr.a Débora 
Linhares, no Sítio Contendas, no distrito do 
Jordão, que atenderá a população de toda 
a Serra do Rosário. Esta é a quarta clínica de 
fisioterapia em funcionamento nos distritos 
para atender pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), através de convênio com a Pre-
feitura de Sobral.

Segundo o prefeito Veveu Arruda a clí-
nica de fisioterapia atenderá toda a popu-
lação da Serra do Rosário. “Nossa política 
de saúde é descentralizar e fazer chegar aos 
lugares mais distantes as políticas de saúde 
para levar um conforto para as pessoas que 
precisam. Resolvemos implantar as unidades 
de fisioterapia, numa articulação com os fi-
sioterapeutas e já havíamos implantado em 
Taperuaba, Aracatiaçu e Rafael Arruda”.

Já estão em funcionamento clínicas 
de fisioterapia no distrito de Taperuaba, 
que atende os moradores da Bilheira; em 
Aracatiaçu, beneficiando os moradores do 
Caracará e Patos, e no Rafael Arruda, que 
também atende a população dos distritos 
de São José do Torto, Aprazível e Jaibaras; 
e no distrito de Jordão, beneficiando toda a 

população da Serra do Rosário. No ano de 
2015 foram realizados 38.813 atendimentos 
nas três clínicas de fisioterapia dos distritos.

A secretária de Saúde, Mônica Lima, 
destacou que o prefeito está honrando um 
compromisso de campanha de levar para 
os distritos atendimento de saúde para fa-
cilitar a vida das pessoas. “Com a clínica aqui 
ficará muito mais fácil e foi um ganho muito 

grande para a população da Serra do Jordão. 
Já havíamos levado para os distritos a ultras-
sonografia. O médico vem até o distrito com 
o aparelho portátil dele e as ultrassons são 
feitas aqui. Tudo que fazemos é pensando na 
melhoria de vida de cada sobralense que está 
morando longe da sede”.

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

Prefeito Veveu Arruda empossa novo secretário de Cidadania e Segurança
O prefeito Veveu Arruda nomeou, na 

quinta-feira (4), como novo secretário de 
Cidadania e Segurança do Município, o ma-
jor Francisco Erlânio Matoso de Almeida. A 
solenidade de posse foi realizada na Casa 
da Cultura de Sobral e contou com a partici-
pação do vice-prefeito Carlos Hilton Soares, 
dos secretários municipais e colaboradores 
da Secretaria de Cidadania e Segurança.

Em sua fala, o prefeito Veveu deu as 
boas vindas ao novo secretário de Cidada-
nia e Segurança e ressaltou a função da se-
cretaria. “Um dos papéis fundamentais da se-
cretaria é articulação dos diversos segmentos, 
cuja ação tem correspondência com a vida 
tranquila das pessoas. É necessário construir-

mos esse pacto para termos uma cidade pací-
fica, não só com os órgãos de segurança, mas, 
com outros setores como Ministério Público, 
Defensoria Pública, Magistratura, organiza-
ção da sociedade civil”.

Formado em Direito, Erlânio de Almeida 
tem mestrado em Planejamento de Políticas 
Públicas, pela UECE, e já atuou no 3º BPM de 
Sobral, foi subcomandante do Raio e era co-
ordenador de segurança da Casa Militar do 
Governo Estado do Ceará. “Queremos con-
gregar a todos para fazermos um trabalho 
em prol da segurança pública no município 
de Sobral”, disse o novo secretário.

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


