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Para incentivar a prática da atividade 
física, contribuindo com a melhoria da qua-
lidade de vida da população sobralense, a 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
do Esporte, está ofertando gratuitamente 
diversas atividades físicas em vários bairros 
da cidade.

Alto da Brasília, Residencial Nova Caiça-
ra, Alto do Cristo, Parque Silvana II, Parque 
Mucambinho, Centro, Vila União e Novo 
Recanto recebem a programação diária das 
atividades, que integram o Programa Agita 
Sobral.

O Agita Sobral oferece atividades como 
ginástica aeróbica e localizada, dança, gi-
nástica laboral, recreação, caminhada orien-

tada, recreação, treinamento funcional e 
avaliação física, todas orientadas por profis-
sionais. Mais informações: (88) 3614-7288 
/ 3614-7531.

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

Prefeitura oferece atividades físicas gratuitas 
em diversos bairros de Sobral

O Projeto de Coleta Seletiva Agendada, 
desenvolvido pela Secretaria de Conserva-
ção e Serviços Públicos de Sobral, em par-
ceria com a Empresa de Reciclagem Josefaz, 
realiza nesta segunda-feira (18) ação no dis-
trito de Jaibaras. Além de recolher resíduos 
recicláveis, o Projeto possibilita que a po-
pulação converta os valores desse material 
em bônus na conta de energia, por meio do 
Programa Ecoelce, da Companhia Energéti-

ca do Ceará (Coelce).
Para participar da Coleta Seletiva basta 

se dirigir a um dos pontos de atendimento 
do Projeto, na data agendada, e entregar o 
material reciclável  (papel, papelão, plásti-
co, garrafas pet, alumínio, ferro, garrafas de 
vidro e baterias de veículos). Durante todo 
o mês de janeiro, estão sendo realizadas 
ações em bairros e distritos de Sobral.

Nesta segunda (18)
Coleta Seletiva Agendada atende população 
do distrito de Jaibaras

Dando continuidade as ações de segu-
rança no trânsito, a Prefeitura do Município 
realizou, nesta sexta-feira (15), mais uma 
ação de fiscalização como parte da cam-
panha ‘Mototaxi pirata, não se deixe levar’. 
A ação, que percorreu vários pontos da 

Cidade, foi coordenada pela Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv) e 
contou com o apoio dos fiscais da Coorde-
nação de Transportes, da Guarda Municipal 
e Coordenadoria de Trânsito (CTTU).

Durante as ações, um mototaxista clan-
destino foi identificado, multado e teve a 
moto apreendida. “Essa ação está sendo in-
tensificada com o objetivo de proteger a po-
pulação dos riscos desse tipo de serviço”, ex-
plicou o gerente de Transportes, José Prado. 
Segundo o titular da Seconv, Jorge Trindade, 
“a ação, além de assegurar os passageiros, va-
loriza o trabalho dos mototaxistas regulares”.

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

Blitz da campanha ‘Mototáxi pirata, não se 
deixe levar’ identifica condutor exercendo 
atividade irregularmente

Com o intuito de ampliar o confor-
to e a qualidade de vida da população 
do bairro Terrenos Novos, profissionais 
da Secretaria de Conservação e Servi-
ços Públicos (Seconv) realizaram, nesta 
sexta-feira (15), serviços de poda, corte 
da grama e retirada de entulhos do en-
torno da Lagoa José Euclides. Ao todo, 
oito carradas de lixo foram encaminha-
das para o aterro sanitário do Município.

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

Mutirão de Limpeza
Comunidade do entorno da 

Lagoa José Euclides recebe 
ação da Prefeitura

Café com o prefeito Veveu 
aborda investimentos 

na saúde
Os investimentos voltados para a 

saúde foram tema do programa de rá-
dio Café com o prefeito Veveu desta 
segunda-feira (18). “Desde que assumi a 
prefeitura de Sobral que coloco a política 
de Saúde de Sobral como uma prioridade. 
E faço isso porque entendo que a saúde 
das pessoas é fundamental. A pessoa não 
estuda, não trabalha, não vai para lazer se 
não tiver uma saúde boa. Por esta razão 
eu entendo que é fundamental o traba-
lho sempre de melhoria do nosso sistema 
de saúde. Assim nós já inauguramos 19 
Centros de Saúde da Família, entre novos, 
ampliados e reformados”, afirmou Veveu.

Como reflexo desses investimentos o 
prefeito destacou a redução histórica da 
mortalidade infantil para 9 óbitos a cada 
mil crianças nascidas vivas. “Você não 
reduz a mortalidade infantil sem outras 
políticas que fortaleçam as famílias. Não 
se resolve o problema da mortalidade in-
fantil apenas com políticas de saúde. Elas 
são indispensáveis e por isso nós criamos 
programas específicos para isso como o 
Coala e aperfeiçoamos o Trevo de Quatro 
Folhas para atender as famílias fragiliza-
das socioeconomicamente, culturalmente 
e assim garantir para essas pessoas me-
lhores condições de sobrevivência”, disse 
o prefeito. 

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

Prefeito Veveu Arruda inaugura 9º Centro de Educação 
Infantil na sexta-feira (22)

Para ampliar o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, o 
prefeito Veveu Arruda inaugura, na sexta-feira (22), às 19h, o Cen-

tro de Educação Infantil do bairro Cidade José Euclides, que receberá 
o nome ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’, numa homenagem a mãe do 
humorista sobralense Renato Aragão. Para vistoriar os últimos de-
talhes da obra, o Prefeito Veveu Arruda visitou nesta segunda-feira 
(18), o CEI que será o 9º inaugurado na sua gestão, que já universali-
zou o atendimento de crianças de 4 a 5 anos.

O CEI da Cidade José Euclides conta com quatro salas de aulas cli-
matizadas, dormitório, berçário/lactário, laboratório de informática, 
refeitório, cozinha, parque infantil, entre outros espaços. Para cons-
trução e aquisição de equipamento e mobiliário foram investidos R$ 
1.006.172,23 com recursos da Prefeitura de Sobral (R$530.133,68) 
e do Governo do Estado (R$476.038,55) com empréstimo junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Também já receberam novos Centros de Educação Infantil os 
moradores dos bairros Novo Recanto, Sumaré, Santa Casa, Alto da 
Brasília, Vila União, Cohab II (Jatobá), Domingos Olímpio e Parque 
Santo Antônio. Ainda serão inaugurados outros Centros de Educa-
ção Infantil nos bairros Padre Palhano e Cohab II. Com a conclusão de 
todos os Centros de Educação Infantil subirá para 75% o percentual 
de crianças da mesma faixa etária nas creches.

Veja onde o Prefeito Veveu já inaugurou os Centros de Educação 
Infantil de Sobral: 

1. CEI Novo Recanto – Inaugurado em 21/03/13
2. CEI Sumaré – Inaugurado em 23/04/13
3. CEI Santa Casa – Inaugurado em 21/08/13
4. CEI Alto da Brasília – Inaugurado em 27/03/14
5. CEI Vila União – Inaugurado em 20/05/14
6. CEI Cohab II (Jatobá) – Inaugurado em 27/05/14
7. CEI Domingos Olímpio – Inaugurado em 01/04/15
8. CEI Parque Santo Antônio – Inaugurado em 05/08/15

9. CEI Cidade José Euclides – Será inaugurado em 22/01/16
10. CEI Padre Palhano – 95%
11. CEI Cohab II – 70%
12. CEI Cidade José Euclides - Assinada Ordem Serviço em 24/11/15
13. CEI Dom Expedito - Assinada Ordem Serviço em 24/11/15
14. CEI Colina – Licitado
15. CEI no Residencial Nova Caiçara I – Licitado
16. CEI no Residencial Nova Caiçara II – Licitado
17. CEI no Residencial Nova Caiçara III – Em licitação
18. CEI Padre Ibiapina - Recursos garantidos
19. CEI Campo dos Velhos - Recursos garantidos

Serviço:
Inauguração do CEI ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’
Dia: 22 de janeiro, às 19h
Av. Ministro César Cals Oliveira, s/n – Bairro Cidade José Euclides

Abertas inscrições para Grupos de Bois e Reisados de Sobral
O Instituto Ecoa está com inscrições 

abertas, até a próxima quinta-feira (21), 
para Projeto Bois e Reisados de Sobral 2016. 
Serão selecionados 20 grupos adultos e 
10 infantis, que receberão incentivos para 
montagem no valor bruto de R$2.100 e R$ 
1.100 para as categorias adulto e infantil, 
respectivamente.

Os grupos interessados em realizar apre-
sentações deverão se inscrever na Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa 
Sobral), localizada na Travessa Adriano Dias 

de Carvalho, nº 135 - Centro (ao lado do Res-
taurante Popular), das 8h às 12h e das 14h 
às 17h. Os grupos contemplados com o in-
centivo para montagem farão três apresen-
tações em locais, datas e horários estabele-
cidos no regulamento de participação. Este 
ano, as apresentações dos grupos serão no 
período de 23 de janeiro a 20 de fevereiro, 
com programação nos bairros e distritos de 
Sobral.

Confira o regulamento completo no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


