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CREAS, Conselho Tutelar, Centro Pop e Abrigo 
planejam ações para 2016

Para planejar ações conjuntas para o 
ano de 2016, nesta segunda (18), o Serviço 
de Proteção Social Especial e o Conselho 
Tutelar de Sobral promoveram uma reunião 
na sede do Centro de Referência Especiali-
zado em Assistência Social (CREAS) ‘Manoel 
Vieira Linhares (Maneco)’, no Bairro Santa 
Casa. Participaram do encontro, os cinco 
conselheiros tutelares recém empossados, 
os coordenadores das unidades e a equipe 
do CREAS.

Na ocasião, foram apresentados os no-
vos conselheiros e os novos membros das 
equipes de serviço, além de definido o fluxo 
de informações entre os serviços e definida 
data mensal de encontro para discussão de 
casos comuns às unidades. “Nosso objetivo é 

trabalhar em parceria com todas as unidades, 
de forma intersetorial. A expectativa é que a 
condução das ações tenha mais dinâmica, 
com o intuito de melhor atender às famílias 
que passem por situações de violação de di-
reitos”, explicou a coordenadora do CREAS, 
Nara Mota.

O CREAS oferece atendimento especia-
lizado a famílias e indivíduos com direitos 
violados ou que sofrem qualquer tipo de 
violência, geralmente mulheres vítimas de 
violência doméstica, crianças e adolescen-
tes vítimas de exploração sexual ou traba-
lho infantil, idosos vítimas de algum tipo 
de exploração, jovens em cumprimento de 
medida socioeducativa e pessoas em situa-
ção de rua.
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Bike Sesporte’ retoma 
atividades na quarta-feira (20)

A partir das 19h30, desta quarta-feira 
(20), o Bike Sesporte retomará suas tra-
dicionais pedaladas noturnas. Com uma 
estrutura composta por veículo de apoio, 
batedores da guarda de trânsito, carro de 
som e mesa com frutas, o passeio ciclísti-
co percorre as principais ruas de Sobral 
levando estímulo à prática de exercícios 
físicos, bem como a promoção da me-
lhora da qualidade de vida da população 
sobralense.

Promovida pela Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria do Esporte, 
a iniciativa conta ainda com o apoio das 
secretarias da Saúde; Cidadania e Segu-
rança; Urbanismo, Patrimônio e Meio 
Ambiente, e Agricultura e Pecuária. São 
parceiros na ação: a Associação Sobra-
lense de Ciclismo (Associc), o Atacadão e 
a SobralNet.

Ronda Escolar realiza prevenção 
da violência nas escolas

Para conscientizar a comunidade es-
colar, a Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria da Segurança e Cidadania, re-
alizou na última sexta-feira (15), reunião 
com professores, coordenadores, direto-
res e pais de alunos, na Escola José Arima-
teia, no Distrito do Bonfim.

De acordo com o comandante da 
Guarda Municipal de Sobral, Francisco 
Rodrigues, a ação foi motivada pelo iní-
cio das aulas e “teve como intuito informar 
as atribuições do Programa Ronda Escolar 
para toda a comunidade escolar do Bonfim 
e, desse modo, aproximar a escola da co-
munidade e da administração municipal”, 
informou.

Com o objetivo de se aproximar da 
comunidade sobralense, o ‘Ronda Escolar’ 
leva para as escolas municipais palestras 
voltadas a temas como protagonismo 
juvenil, educação no trânsito e conscien-
tização sobre o uso indevido de drogas 
ilícitas. O Programa Ronda é coordenado 
pela Secretaria de Cidadania e Segurança 
em parceria com a Secretaria da Educa-
ção de Sobral.

Prefeitura de Sobral e CDL entregam prêmio da 
Campanha Promocional ‘Ser Noel dá Sorte’

O prefeito Veveu Arruda e a diretoria 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Sobral entregaram no úl-

timo sábado (16), no Becco do Cotovelo, 
um carro 0 km à ganhadora da Campanha 
Promocional ‘Ser Noel dá Sorte’. A ação pro-
mocional foi desenvolvida pela CDL, em 
parceria com a Gestão Municipal, através da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE).

De acordo com o Prefeito, “parcerias 
como esta beneficiam não apenas os consu-
midores, que participam dos sorteios, mas 
também contribuem para o fortalecimento e 
crescimento da nossa economia, através do 
desenvolvimento de uma das principais ati-
vidades econômicas de Sobral; o comércio”. 
Veveu reafirmou ainda o compromisso da 
gestão com a implantação de novos empre-
endimentos e a criação de novos empregos. 
“Nós estamos sempre disponíveis para ouvir 
os empresários e apoiá-los para novos inves-
timentos, para o desenvolvimento da cidade 
e a geração de novos postos de trabalho para 
nossa população,” informou.

A entrega do veículo, que aconteceu 

durante a gravação do programa de rá-
dio ‘Show do Ivan Frota’, contou também 
com a participação do presidente da CDL 
de Sobral, Augusto Ponte, e da titular da 
STDE, Daniela Costa, além de membros da 

diretoria da CDL e da população. Ao todo, 
a campanha promocional sorteou 15 venti-
ladores, uma bicicleta, uma cama box, uma 
geladeira e um carro 0 km.

Projeto São José garantirá água encanada para mais de 
900 famílias na zona rural de Sobral

Para capacitar os moradores das co-
munidades beneficiadas com sistemas de 
abastecimento de água, uma equipe téc-
nica do Projeto São José III esteve, nos dias 
14 e 15 de janeiro, nas localidades de Esti-
vas, no distrito de Aracatiaçu; Várzea da Pe-
dra, no distrito de Caioca; Pedra Branca, na 
zona rural de Sobral; e Setor VI, no distrito 

de Jaibaras. Nessas localidades foi iniciada a 
implantação de sistemas de abastecimento 
de água comunitário e módulos sanitários, 
beneficiando 342 famílias.

O Município apóia na identificação, ela-
boração do projeto, estudos necessários, 
organização de documentos e acompanha-
mento do processo. “Nesses encontros foram 
formados grupos gestores em cada comuni-
dade que irão propor um projeto de gestão 
ambiental como contrapartida para o projeto 
São José, tais como: destinação correta do 
lixo, reflorestamento de áreas degradadas, 
plantio de matas ciliares, conservação de ma-
tas nativas e outras medidas de proteção dos 
recursos naturais das regiões beneficiadas”, 
explicou a secretária de Agricultura e Pecu-
ária de Sobral, Luiza Barreto.

Já contam com sistemas de abasteci-
mento de água em funcionamento 559 
famílias das localidades de São Domingos, 
Cedro/Trapiá, Pé de Serra do Cedro e Jabu-
runa, no Distrito de Jaibaras; do Assenta-
mento Bonsucesso/São Joaquim, no distrito 
de Patos; e da comunidade de Formosa/Pur-
purema, no distrito de Bonfim. Através do 
Projeto São José III, do Governo do Estado 
do Ceará, essas famílias contam com bom-
beamento; instalação de adutora; instala-
ção de caixas d’água, além de tratamento 
e distribuição residencial com hidrômetro; 
e módulos sanitários que incluem sanitário, 
chuveiro, fossa séptica e um ponto de luz no 
banheiro para cada família.

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

Moradora do Distrito de Jaibaras, Eleaneuda Gomes Parente ganhou um Fiat Pálio 0 km da Campanha 
Promocional ‘Ser Noel dá Sorte’.

O governador Camilo Santana e o prefei-
to Veveu Arruda inauguram, na quinta-feira 
(28), às 19h, o Centro de Educação Infantil 
(CEI) ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’, no bairro 
Cidade José Euclides. A entrega da unidade, 
que estava marcada para esta sexta-feira 
(22), foi remarcada para compor a agenda 
do Governador. Este é o 9º CEI entregue 
pelo prefeito Veveu, que já universalizou o 
atendimento na pré-escola para crianças de 
4 e 5 anos e ampliou o atendimento em cre-
ches para crianças de 0 a 3 anos.

Com capacidade para atender 128 
crianças de 0 a 5 anos, o CEI da Cidade José 
Euclides conta com quatro salas de aulas 
climatizadas, dormitório, berçário/lactário, 
laboratório de informática, refeitório, cozi-
nha, parque infantil, entre outros espaços. 
Para construção e aquisição de equipa-
mento e mobiliário foram investidos R$ 

1.006.172,23 com recursos da Prefeitura de 
Sobral (R$530.133,68) e do Governo do Es-
tado (R$476.038,55) com empréstimo jun-
to ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

No total, serão construídos 19 novos 
Centros de Educação Infantil que garanti-
rão cobertura de 75% das crianças de 0 a 
3 anos. Os próximos CEI inaugurados serão 
nos bairros Padre Palhano e Cohab II. Já re-
ceberam novos Centros de Educação Infan-
til os moradores dos bairros Novo Recanto, 
Sumaré, Santa Casa, Alto da Brasília, Vila 
União, Cohab II (Jatobá), Domingos Olímpio 
e Parque Santo Antônio.

Centro de Educação Infantil do 
bairro Cidade José Euclides será 
inaugurado no próximo dia 28


