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Escolas de Sobral participam do Dia Nacional 
de Mobilização da Educação contra o Zika

O prefeito Veveu Arruda participou, 
na manhã de sexta-feira (19), na Es-
cola José da Mata, do Dia Nacional 

de Mobilização da Educação contra o Zika. 
Em todas as escolas públicas do Município e 
do Brasil acontecem atividades voltadas ao 
combate Aedes aegypti, mosquito transmis-
sor da dengue, da febre chikungunya e do 
vírus zika. Todas as escolas elaboraram um 
plano de ação de combate ao mosquito e, 
em parceria com os Centros de Saúde da Fa-
mília, irão desenvolver ações pedagógicas e 

ações na comunidade.
“Vocês são muito importantes na luta 

contra o Aedes aegypti com sua família, na 
sua casa e no seu bairro. Nossa campanha é 
para não deixar o mosquito nascer. Estamos 
participando intensamente da campanha 
aqui em Sobral, ampliando o que já vínhamos 
fazendo”, disse o prefeito para as crianças, 
que participavam ativamente da mobiliza-
ção com distribuição de material educativo 
sobre as formas de prevenir focos do mos-
quito.

O secretário de Educação do Município, 
Julio Cesar da Costa, falou da importância 
da participação de todos os alunos. “Reali-
zamos ações pedagógicas sobre o mosquito e 
doenças transmitidas, mas o mais importante 
é aplicar o que aprenderam na casa de vocês 
junto com o pai e a mãe. Vocês têm que ser a 
patrulha contra o mosquito. Ao longo do ano 
serão desenvolvidas muitas atividades e va-
mos criar um prêmio para o grupo de alunos 
ou escola que mais fizer atividades que elimi-
ne os criadouros do mosquito”, afirmou.

Prefeitura de Sobral realiza última etapa para 4ª 
entrega do Residencial Nova Caiçara

Concluindo a última etapa para a 4ª en-
trega de apartamentos do Residencial Nova 
Caiçara, mais 832 famílias assinaram os con-
tratos de financiamento dos apartamentos 
com o Banco do Brasil. Nesta quinta-feira 
(18), o prefeito Veveu Arruda esteve no 
Centro de Educação a Distância do Estado 
do Ceará, onde estão sendo assinados os 
contratos, conversando com as famílias e 
testemunhando a felicidade de estarem 
formalizando a realização do sonho da casa 
própria.

“Iremos acrescentar mais 144 famílias às 
832, totalizando 976 famílias beneficiadas 
nesta entrega, que deverá acontecer até 4 de 
março e, possivelmente, com a presença da 
nossa presidente Dilma. Esta será a maior en-

trega que realizamos e eu fico muito feliz de 
poder contribuir com essa conquista para es-
sas pessoas que estão realizando o sonho de 
todo brasileiro que é o desejo da casa própria”, 
afirmou o prefeito Veveu.

“Eu achei a minha nova residência muito 
linda, toda adaptada, com banheiro adapta-
do. Para quem viveu a vida inteira pagando 
aluguel e agora saber que a casa será minha é 
muito bom”, comemora Edice dos Anjos, que 
morava no bairro Santa Casa e teve o pre-
feito Veveu como testemunha na assinatura 
do seu contrato.

Os apartamentos têm dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de serviço, tota-
lizando 43 m². O empreendimento conta 
com áreas de lazer, quadras esportivas, es-

paço para atividades comunitárias e comer-
ciais, além de três Centros de Educação In-
fantil, que já começaram a ser construídos; 
duas Escolas de Tempo Integral (uma na 
área do empreendimento e outra na Cohab 
III); dois Centros de Saúde da Família (com 5 
equipes e 50 agentes de saúde) e um Centro 
de Artes e Esportes Integrado.

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

Campanha ‘Sobral Mais Limpa’ atende a 
população do bairro Sinhá Saboia

Os moradores do bairro Sinhá Saboia 
receberam, na manhã da última sexta-feira 
(19), ações da campanha ‘Sobral Mais Lim-
pa’, da Prefeitura de Sobral. A ação teve 
como objetivo alertar a população sobre os 
riscos de deixar água parada e doenças que 
o acúmulo de lixo pode causar. A campanha 
é uma ação intersetorial das Secretarias de 
Conservação e Serviços Públicos; Urbanis-
mo, Patrimônio e Meio Ambiente; Saúde, 
da Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA) e do Exército.

A mobilização contou com mais de 50 
servidores municipais, que realizaram visi-

tas domiciliares, distribuindo material edu-
cativo com informações sobre os riscos e 
como combater a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, calendários de coleta siste-
mática, além de atividades de limpeza do 
bairro.

Campanha ‘Sobral Mais Limpa’

Lançada no dia 22 de janeiro, a Campa-
nha ‘Sobral mais Limpa’ se estenderá até o 
mês de março. Estão sendo realizadas várias 
intervenções em bairros da sede, além de 
ações pelos distritos de Taperuaba, Rafa-
el Arruda e Aprazível. A campanha é uma 
realização da Prefeitura de Sobral, através 
das Secretarias de Conservação e Serviços 
Públicos; Urbanismo, Patrimônio e Meio 
Ambiente; Saúde, e da Autarquia Municipal 
do Meio Ambiente (AMMA). A ação contou 
ainda com o apoio da Coordenadoria de Ju-
ventude (Coojuv) e do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) Regina Justa.

Prefeitura abre edital 
de ocupação 2016.1 do 

Theatro São João
Para regulamentar a ocupação do 

Theatro São João para as apresentações 
de espetáculos de Artes Cênicas, Música 
e Dança compreendido entre o período 
de 4 de março a 19 de junho de 2016, 
a Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, lançou 
edital de ocupação do equipamento.

Os interessados deverão encami-
nhar seus projetos de terça à sexta-feira, 
das 8h às 14h, até o próximo dia 29 de 
fevereiro, para o Theatro São João, loca-
lizado na Praça São João, nº 156 – Cen-
tro. Os projetos deverão ser encaminha-
dos em envelope lacrado constando 
o número do presente edital e serem 
entregues na secretaria. Mais infor-
mações: (88) 3611-2712/3611-2956 ou 
pelo e-mail teatrosaojoao@gmail.com

Veja o edital no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura dá início à confecção dos coletes 
para mototaxistas do Município
Previsão é de entregar os coletes a todos os condutores até 
o inicio do mês de maio

A Prefeitura de Sobral está finalizando o 
processo para aquisição de mais 750 coletes 
para os mototaxistas cadastrados. A ideia 
é entregar os coletes aos 734 profissionais 
cadastrados e os 16 restantes ficarem de 
reserva para atender a eventuais extravios. 
Os coletes obedecem às especificações do 
Instituto Nacional de Metrologia Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) e do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran). Fabricado 
em tecido dublado e altamente resistente, 
a previsão de durabilidade é de dois anos.

“Nós fizemos um esforço para entregar-
mos estes coletes já agora no começo do ano, 
em vista da necessidade dos mototáxistas e 
da vontade do prefeito Veveu em atender esta 
reivindicação deles”, explicou o secretário 
de Conservação e Serviços Públicos, Jorge 
Trindade. “Hoje recebemos a empresa vence-
dora com a amostra dos coletes, que começa 
a confecção deles imediatamente. A entrega 
começa a ser feita já no próximo mês. Até o 

início de maio já teremos entregado todos os 
coletes”, concluiu.

Os coletes são uma forma de dar maior 
segurança aos usuários, já que desta forma, 
os condutores podem ser identificados fa-
cilmente. Vale lembrar, que os mototaxistas 
cadastrados pela Prefeitura, além de terem 
habilitação categoria A, recebem cursos es-
pecíficos do Denatran, tudo para dar maior 
segurança aos passageiros. Cada colete tem 
impresso o número de identificação do con-
dutor e telefone para denúncias, se existirem.

 Café com o prefeito Veveu 
aborda construção do 

Colégio de Tempo Integral

O programa de rádio Café com o 
prefeito Veveu desta segunda-feira (22) 
abordou a ordem de serviço para cons-
trução do “9º Colégio Sobralense de Tem-
po Integral, que irá servir aos adolescentes 
de Taperuaba. Essa escola terá capacida-
de para atender 540 alunos em tempo 
integral. O aluno entra na escola às 7h da 
manhã e só sai às 5h da tarde. As obras já 
iniciaram com a terraplanagem e eu vou 
acompanhar de perto a execução dessa 
obra”, afirmou o gestor.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (22).


