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Para planejar ações de combate à 
exploração sexual e ao trabalho infan-
til no Carnaval, nesta segunda-feira 

Prefeitura promoverá ações de combate à 
exploração sexual e ao trabalho infantil no carnaval

Com o intuito de ampliar as ações de saúde, pro-
movendo a sustentabilidade no Município, a Prefei-
tura de Sobral, através da Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos, realizou, na última quarta-feira 
(20), mais uma ação da Coleta Seletiva Agendada, 
no distrito de Jaibaras. A iniciativa, que recolhe ma-
teriais recicláveis dando bônus na conta de energia 
para as famílias que participam do serviço, recolheu 
1.357 quilos de material reciclável da sede do dis-
trito e mais 493 quilos da localidade de Barragem.

“A Coleta Seletiva Agendada é uma grande ação 
desenvolvida pela Prefeitura, e conta com o apoio da 
empresa de reciclagem Josefaz e uma parceria com a 
Ecoelce, que troca esse material recolhido por bônus 
na conta de energia. Aqui, em Jaibaras, o serviço é um 
sucesso, pois além de recolhermos esse material reci-
clável, estamos ampliando a qualidade de vida da po-
pulação, eliminando possíveis focos de doenças, como 
as que são transmitidas pelo mosquito Aedys aegypit”, 
ressaltou a gerente da Coleta Seletiva, Cirliane Via-
na.

Coleta Seletiva Agendada
Cerca de 2 toneladas de materiais recicláveis 
são recolhidos no distrito de Jaibaras

Diariamente, três bairros e distri-
tos são assistidos pelo Projeto. Além 
disso, a Prefeitura dispõe de outros 
serviços de coleta, como a Sistemá-
tica e a Pontual.

Prodene
Abertas inscrições 

para curso de Higiene e 
Manipulação de Alimentos

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), está com ins-
crições abertas, a partir desta terça-feira 
(26), para o curso de ‘Higiene e Manipu-
lação de Alimentos’. Os interessados de-
vem se dirigir até o dia 19 de fevereiro, 
das 8h às 14h, à sede da STDE, localizada 
no Centro de Convenções (Rua Visconde 
de Sabóia, 300 – Junco), portando RG e 
CPF. As inscrições são gratuitas e as va-
gas limitadas.

Voltada a profissionais que atuam 
no setor alimentício, bem como a jo-
vens e adultos que estão em busca de 
qualificação profissional, a formação 
acontecerá no Centro de Convenções 
de Sobral, entre os dias 22 de fevereiro 
e 4 de março, no horário de 08 às 12h.

Promovido pela Prefeitura de Sobral 
e coordenado pela STDE, o curso faz 
parte das ações do Programa de De-
senvolvimento de Eventos de Negócios 
do Município (Prodene). Saiba mais: 
(88)3611-6311.

Economia Criativa
Prefeitura ampliará atendimento para artesãos sobralenses

Para planejar estratégias de fomento à economia criativa, a Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), promoveu uma reunião com grupos de artesanato do Município, na úl-
tima sexta-feira (22), no Centro de Convenções. “O objetivo da gestão é trabalhar 
novas perspectivas para o artesanato, com foco na inovação, fortalecendo e crian-
do oportunidades para o setor de economia criativa”, destacou a titular da STDE, 
Daniela Costa.

Neste ano, a Prefeitura ampliará o atendimento aos artesões sobralenses, 
através dos programas e projetos voltados para as políticas públicas de melho-
ria do artesanato, com qualificação e profissionalização dos artesãos da sede e 
distritos de Sobral; acompanhamento dos grupos produtivos criados e acompa-
nhados pela STDE, por meio do Programa Trabalho Pleno / Projeto Artesanato; 
palestras; orientação e formalização dos artesãos pela Sala do Empreendedor.

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

(25), a equipe de Ações Estratégicas do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS) ‘Manoel Vieira Linhares (Maneco)’ promo-
veu reunião com os serviços da rede socioassisten-
cial e da saúde de Sobral.

As ações serão realizadas no dia 5 de fevereiro 
com o apoio de diversos serviços, como o Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), o 
Centro de Orientação e Apoio Sorológico (COAS) e 
o Centro de Referência Especializada para Popula-
ção em Situação de Rua (Centro Pop).

Abertas matrículas para o Centro de Educação Infantil 
do bairro Cidade José Euclides

Governador Camilo Santana e prefeito Veveu inauguram 9º CEI nesta quinta-feira (28), a partir das 17h

A Prefeitura de Sobral está realizando 
as matrículas no Centro de Educa-
ção Infantil (CEI) ‘Dinorá Gondim Lins 

Aragão’, do bairro Cidade José Euclides. A 
unidade será inaugurada, nesta quinta-feira 
(28), pelo governador Camilo Santana e o 
prefeito Veveu Arruda em solenidade, a par-
tir das 17h, que contará com a presença da 
vice-governadora Izolda Cela e dos deputa-
dos Leônidas Cristino e Ivo Gomes.

O CEI do bairro Cidade José Euclides terá 
capacidade para atender a 208 crianças de 0 
a 5 anos, nas modalidades de creche a pré-
-escola. Para as matrículas, que estão sendo 
realizadas no próprio CEI, das 7 às 11h e das 
13 às 17h, é necessário ser morador do bairro 
ou entorno, apresentar documento de iden-
tidade, comprovante de endereço, certidão 
de nascimento e cartão de vacina da criança.

A unidade conta com quatro salas de 
aulas climatizadas, dormitório, berçário/lac-
tário, laboratório de informática, refeitório, 

cozinha, parque infantil, entre outros espa-
ços. Para construção e aquisição de equi-
pamento 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).

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

Abertas vagas para contratação de professor de inglês e espanhol

O Palácio de Ciências e Línguas Estran-
geiras está realizando seleção para uma 
vaga para o cargo de professor substituto 
de inglês e uma vaga para professor subs-

tituto de espanhol. Os interessados devem 
apresentar, nos dia 25 e 26 de janeiro, currí-
culo com cópias dos comprovantes de esco-
laridade, de experiência, e dos documentos 
de RG e CPF, além de uma foto 3x4 recente. 
A remuneração bruta é de R$2.157,38 para 
professores com nível superior completo ou 
R$1.918,00 para superior incompleto.

Para se candidatar à vaga o candidato 
deve ser maior de idade, ter fluência oral e 
escrita no idioma pretendido; ter concluído 
ou estar cursando a graduação em Letras 
com habilitação em inglês ou espanhol; 
apresentar certificado de conclusão de cur-

so de inglês ou espanhol – nível intermedi-
ário; e comprovar experiência em sala de 
aula de, no mínimo, seis meses.

Os candidatos aprovados na análise de 
currículo farão uma prova didática no dia 27 
de janeiro, a partir das 15h, para os candi-
datos à vaga de professor de inglês e no dia 
28 de janeiro, a partir das 9h, para os can-
didatos à vaga de professor de espanhol. O 
resultado final será divulgado no dia 29 de 
janeiro, no Palácio de Ciências e Línguas Es-
trangeiras.

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


