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Prefeitura realiza operação de limpeza 
de rios, lagoas e canais

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv) deu início, na última segunda-feira 
(15), a uma grande operação de limpeza de 
rios, lagos e canais da Cidade. A população 
do bairro Padre Palhano foi a primeira a rece-
ber a operação, cujo intuito é prevenir o ala-
gamento de ruas por conta da temporada 
de chuvas, bem como a transmissão de do-
enças causadas pelo acúmulo de resíduos.  

De acordo com o titular da Seconv, Jor-
ge Trindade, “para esta operação, estamos 
contando com o apoio de uma escavadeira 
hidráulica, que retira os entulhos de difícil 
acesso, como excesso de mato, garrafas e sa-
colas plásticas. Além de duas caçambas e o 
trabalho de 12 homens, que estão realizando 
serviços de poda, limpeza de lagos, rios, buei-
ros e canais da cidade”. O Secretário também 
fez um alerta para a importância da coope-

ração da população.  “É muito importante 
que as pessoas colaborem não jogando lixo e 
entulhos nas proximidades desses locais, para 
evitar possíveis alagamentos”.

Os próximos bairros a receber a opera-
ção serão Renato Parente e Ressurreição. 
Diariamente a Prefeitura de Sobral traba-
lha para manter a cidade limpa com ajuda 
da população que pode entrar em contato 
para indicar os locais onde os serviços são 
necessários, por meio do Disk Limpeza 
(88)3677-1177.

Prefeitura de Sobral promove ‘I Caminhada
da Saúde’ no próximo sábado (20)

No próximo sábado (20), a partir das 7h, 
os profissionais do Centro de Saúde da Fa-
mília da Cohab III, em parceria com a Aca-
demia da Saúde, irão realizar a ‘I Caminhada 
pela Saúde’ do bairro. O objetivo da ação é 
“estimular hábitos saudáveis e oportunizar a 
visualização das práticas realizadas no bairro 
pela unidade de saúde”, explicou a gerente 
da Academia da Saúde, Larisse Pontes.

A caminhada partirá da Academia da 
Saúde seguindo até o Residencial Nova Cai-
çara. Durante todo o trajeto serão realizados 

exercícios físicos e distribuição de material 
para o combate ao mosquito Aedes aegypti. 
Por fim, será oferecido um café da manhã 
balanceado pela nutricionista Márcia Vieira.

Caminhão do Peixe atenderá 
os bairros Pedrinhas, Sumaré 

e Alto do Cristo

Entre os dias 17 e 19 de fevereiro, das 
7h às 13h, o Caminhão do Peixe estará 
nos bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto do 
Cristo, respectivamente. Desenvolvido 
pela Prefeitura Municipal e coordenado 
pela Secretaria da Agricultura e Pecuá-
ria, o Projeto ‘Caminhão do Peixe’ leva à 
população sobralense peixe e derivados 
(bolinha, linguiça e filé de peixe) a preços 
mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura, beneficia 
ainda os produtores da Região, incremen-
tando o comércio do pescado no Municí-
pio.

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

Prefeitura de Sobral dá 
continuidade ao trabalho 
para regulamentação da 

Controladoria do Município

Para tratar da cooperação técnica que 
será firmada entre Sobral e o Governo do 
Estado, na última quinta-feira (11), foi re-
alizada a primeira reunião de integração 
institucional entre representantes do mu-
nicípio de Sobral e a Controladoria e Ou-
vidoria Geral do Estado do Ceará (CGE). 
O objetivo é promover o fortalecimento 
das atividades de controle interno de So-
bral, especialmente as que se referem à 
controladoria, ouvidoria e transparência.

Pela manhã, o secretário adjunto da 
CGE, Marconi Lemos, e a Controladora e 
Ouvidora do município de Sobral, Fátima 
Dantas, fizeram as apresentações das ins-
tituições. No período da tarde, o coorde-
nador de Fomento ao Controle Social da 
CGE, Ítalo Brígido, e a coordenadora de 
Controle Interno Preventivo da CGE, Kelly 
Barbosa, apresentaram as ações desen-
volvidas pelos seus setores na CGE.

Projeto Hora de Plantar
Secretaria de Agricultura e Pecuária de Sobral 
inicia distribuição de sementes

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Agricultura e Pecuária (Sea-
gri), iniciou, na última segunda-feira (15), 
a distribuição de mais de 13 toneladas de 
sementes do ‘Projeto Hora de Plantar’. Se-
rão beneficiados cerca de 4 mil produtores 
familiares cadastrados pela Empresa de 
Assistência Técnica de Extensão Rural do 
Ceará (Ematerce) no Município. Ao todo, 7,1 
toneladas de feijão, Caupi e Phaseolo, 6 to-
neladas de milho e 500 quilos de sorgo for-
rageiro, além de 800 mil raquetes de palma, 
serão distribuídos.

“Para receber as sementes, o produtor deve 

procurar as Delegacias Sindicais localizadas 
nos distritos do Município, apresentar Identi-
dade e CPF, além de fazer a renovação cadas-
tral no projeto ‘Hora de Plantar’, explicou o 
gerente técnico da Seagri, Pedro Pitombei-
ra. O fornecimento é uma ação conjunta da 
Seagri com a Secretaria de Desenvolvimen-
to Agrário do Ceará (SDA), Ematerce, Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Ceará (Fetraece) e Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Sobral.

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

Projeto Sobral de Futuro definirá sonho coletivo 
da sociedade sobralense

Com o objetivo de intensificar os avan-
ços socioeconômicos do município, 
foi lançado, nesta terça-feira (16), o 

projeto Sobral de Futuro. A iniciativa plural 
e suprapartidária definirá propostas para os 
próximos 30 anos. A solenidade foi realizada 
no auditório do Centro de Ciência da Saú-
de da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA) e contou com a participação de repre-
sentantes das instituições de ensino supe-
rior do município, de associações de classe 
(do comércio, varejo, indústria e produção 
rural, entre outros setores), da prefeitura e 
da câmara municipal.

Para a vice-governadora Izolda Cela é 
necessário pensar a cidade “para termos 
um futuro melhor e não sermos engolidos 
pelos problemas de planejamento urbano. 
Para isso, é importante a articulação de for-
ças, planejamento de médio e longo prazo, 
promovendo o envolvimento da sociedade e 
adotar uma metodologia que faça com que 
este sonho se transforme em produtos factí-
veis, ideias e projetos que possam ser concre-
tizados”.

O prefeito Veveu Arruda explicou o ob-
jetivo do projeto ‘Sobral de Futuro’. “Esse 
planejamento pretende responder à pergun-
ta ‘Qual o novo sonho coletivo sobralense?’, 
procurar definir esse sonho de todas as forças 
(econômicas, sociais, religiosas e políticas). A 
juventude tem uma inquietude criativa e nós 
precisamos da participação desse jovem da 

forma que ele é, questionador. Como pode-
mos romper com as desigualdades sociais? 
Os desafios são grandes e por isso devemos 
sonhar juntos. Não é um plano para a prefei-
tura, mas um projeto para o Município”.

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

Prefeito Veveu Arruda assina ordem de serviço do 9º Colégio Sobralense 
de Tempo Integral

Dando continuidade ao projeto de en-
sino em tempo integral, o prefeito Veveu 
Arruda assinará, nesta quarta-feira (17), às 
18h, a ordem de serviço para o início da 
construção do 9º Colégio Sobralense de 
Tempo Integral, desta vez beneficiando os 
jovens de Taperuaba. A solenidade será re-
alizada no Espaço Cultural de Taperuaba e 
contará com premiação de alunos, profes-
sores e escolas que se destacaram no uso da 

Plataforma Khan Academy, ferramenta para 
o ensino da matemática de forma persona-
lizada, com o uso do computador.

O Colégio Sobralense de Tempo Integral 
de Taperuaba seguirá o modelo dos que 
já estão em funcionamento no Complexo 
Monsenhor Aloísio e em Aracatiaçu e terá 
capacidade para atender a 540 alunos do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, com um 
currículo diferenciado que tem garantido 
excelentes resultados em avaliações nacio-
nais, medalhas de ouro em olimpíadas de 
matemática, física e astronomia.

O Colégio contará com 12 salas de aula; 
laboratório de matemática, física, biologia, 
química e informática; biblioteca; cantina; 
sala para diretoria, coordenação, professo-
res e grêmio; quadra poliesportiva coberta; 
anfiteatro; e sanitários. Numa área total de 

10 mil m² e 4.118,80 m² de área coberta, o 
equipamento receberá investimento de 
R$ 5.333.765,56, em recursos do Governo 
Federal (R$ 3.568.200,05) e municipal (R$ 
1.765.565,51).

Já estão sendo construídos os Colégios 
de Tempo Integral nos distritos de Caracará, 
Jaibaras, Jordão, Aprazível, Rafael Arruda e 
Cohab III. Também já estão aprovados e li-
citados projetos para construção de outros 
Colégios Sobralenses de Tempo Integral nos 
distritos de Bonfim, Patriarca e Patos.

Serviço:
Ordem de Serviço do 9º Colégio Sobralense 
de Tempo Integral 
Data: 17 de fevereiro (quarta-feira), às 18h
Local: Espaço Cultural de Taperuaba


