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CTTU realiza manutenção de sinalização em 
ruas e avenidas de Sobral

As ruas Viriato de Medeiros, Noeme 
Dias Ibiapina, Antônio Aguiar Carneiro, José 
Monte e Silva; e Avenidas Dr. José de Ari-
matéia Monte e Silva, Dom José e Ildefonso 

de Holanda Cavalcante receberam, durante 
toda a segunda-feira (13), serviço de manu-
tenção na sinalização de trânsito, como tro-
ca das placas e renovação da pintura.

A manutenção é realizada diariamente 
pela Coordenadoria de Transito e Trans-
porte Urbano (CTTU) através do setor de 
Sinalização, com serviços de melhoria de si-
nalizações nos semáforos, manutenção das 
câmeras de segurança, inclusão de benefí-
cios como a troca de lâmpadas por outras 
mais econômicas e sincronia entre semáfo-
ros.   

Vidas em Ascensão
Concluída formação em cartonagem 
na Casa Belém

No último domingo (12), os internos da 
Casa Belém, no distrito de Caracará, concluí-
ram a formação em cartonagem promovida 
pela Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral), por meio do Pro-
jeto Vidas em Ascensão.

De acordo com o coordenador do Pro-
jeto, Gerardo Aragão, “esta foi a segunda 
formação ofertada pelo Vidas em Ascensão 
na Casa Belém, uma vez que já realizamos an-
teriormente o curso de papel reciclado. No pri-
meiro momento os internos puderam apren-
der a técnica da produção de papel reciclado. 
Agora aprenderam a confecção e criação de 
embalagens e caixas decorativas, utilizando 
papelão, papeis cartonados, tecidos, dentre 
outros”, informou.

Já o interno da instituição Anderson Tei-
xeira Ávila falou do significado da sua par-
ticipação na formação. “Infelizmente, muitas 
vezes quando nós saímos daqui somos desa-
creditados pela sociedade. E participar destes 
cursos nos deu a oportunidade de ter uma 
profissão e poder reingressar no mercado de 
trabalho. Só tenho a agradecer a Ecoa pela 
oportunidade,” comemorou.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral

Chitão do Mercado Central 
acontece nesta sexta-feira (17)

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE), e a Associação dos Microem-
preendedores de Sobral, promoverão nesta 
sexta-feira (17), às 19h, o Chitão do Mercado 
Central.  “A programação contará com for-
ró pé de serra e música regional, para animar 
a todos os presentes, barracas com comidas 
típicas,como canjica, bolos, mungunzá, paço-
ca, vatapá, pamonha, espetinho e salgados, 
além do Concurso Cultural Garota do Chitão,” 
informou a secretária de Desenvolvimento 
Econômico do Município, Daniela Costa. 

Coordenada pela STDE, a ação faz parte 
do Programa de Revitalização de Centros Co-
merciais e Mercados (Prorecec), da Prefeitu-
ra de Sobral. A iniciativa conta ainda com o 
apoio da Secretaria da Cultura e do Turismo, 
empreendedores do Mercado Central e Clas-
si Fashion.
 
Serviço:
Chitão do Mercado Central
Local: Mercado Municipal de Sobral
Data: 17 de junho (sexta-feira)
Horário: 19h
Acesso: Gratuito

Escola Antônio Mendes Carneiro desenvolve 
projeto de leitura ‘Conta pra Mim’

Com o objetivo de desenvolver o gosto 
pela leitura, estimular a criatividade dos alu-
nos e envolver a família no processo educa-
cional dos filhos, a Escola Antônio Mendes 
Carneiro está desenvolvendo o projeto de 
leitura ‘Conta pra Mim’. O projeto será exe-

cutado durante todo o ano para atender a 
todos os alunos.

A cada semana, um aluno leva para casa 
a maleta de leitura contendo livro, lápis de 
cor, borracha, lápis, ficha de leitura, além de 
um folheto falando do projeto para que o 
responsável leia o livro juntamente com a 
criança em casa. Durante três dias, a criança 
fica com a maleta para que tenha tempo de 
ler a história junto com a família e preparar 
de forma criativa uma apresentação do livro 
para socializar sua aprendizagem com a tur-
ma.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral

2º Fórum Comunitário do Selo Unicef
será realizado nesta quarta-feira (15)

A Prefeitura de Sobral promoverá, 
nesta quarta-feira (15), o 2º Fó-
rum Comunitário do Selo Unicef 

Município Aprovado Edição 2013-2016, 
no Centro de Convenções. O evento é 
um momento de apresentação à co-
munidade e avaliação dos principais 
avanços nas políticas públicas em prol 
da garantia dos direitos da criança e do 
adolescente, por meio da Feira ‘Crescen-
do Juntos’ e da Assembleia Geral do Fó-
rum.

A partir das 8h, na Feira ‘Crescendo 
Juntos’ serão apresentadas as ações es-
tratégicas que contribuíram para melho-
ria da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes, desde o pré-natal, às ações 
de prevenção à violência, maus tratos e 
trabalho infantil, desenvolvidas pelas 
Secretarias da Saúde, Educação, Desen-
volvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza e do Esporte, além do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e do Núcleo de Cidadania 
dos Adolescentes de Sobral (Nuca).

Sob a coordenação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Fórum Comunitário é 
uma etapa obrigatória para que Sobral 
possa ser certificado com o Selo Unicef 
Município Aprovado. O Selo é uma estra-
tégia que tem como meta a redução das 
desigualdades que afetam as crianças 
e adolescentes e a garantia de seus di-
reitos em municípios do Semiárido e da 
Amazônia Legal Brasileira.

Programação:
7h – Credenciamento
8h – Feira Crescendo Juntos
9h – Solenidade de Abertura do 2º Fó-
rum Comunitário 
9h10 – Fala das autoridades
9h30 – Apresentação do Selo Unicef

O prefeito Veveu Arruda inaugura, 
nesta quinta-feira (16), às 18h, a Aca-
demia da Saúde do bairro Dom José. 
O equipamento visa fortalecer a saú-
de, incluindo na rotina da população 
práticas educativas e de atividades 
físicas. Com investimento de R$ 350 
mil, a Academia beneficiará morado-
res dos bairros Dom José, Coelce, Su-
maré e Padre Palhano.

Na solenidade de entrega do equi-
pamento, serão oferecidas diversas 
atividades como aferição de pressão 
arterial, aulão de jump e ginástica, 
apresentação cultural de dança com 
grupos de hip hop e funk, apresen-

tação cultural da banda municipal e 
grupo tom menor, reflexologia, pintu-
ra facial e escultura de balão. 
7 novos carros

Ainda durante a inauguração, o 
prefeito Veveu Arruda irá entregar 7 
novos carros de apoio para os Centros 
de Saúde da Família dos distritos de 
Aprazível, Aracatiaçu, Caracará, Jaiba-
ras, Patriarca, Rafael Arruda e Taperu-
aba.

Os carros ficarão à disposição dos 
moradores 24 horas por dia e integra-
rão os equipamentos dos Centros de 
Saúde da Família (CSF) dos distritos 
de Sobral. A ação faz parte do projeto 

Na quinta (16)
Prefeito Veveu Arruda inaugura Academia 
da Saúde do Dom José e entrega 7 carros 
de apoio para postos de saúde nos distritos

Caminhão do Peixe atenderá 
os bairros Pedrinhas, Sumaré e 

Alto do Cristo

Entre os dias 15 e 17 de junho, das 7h às 
13h, o Caminhão do Peixe estará nos bair-
ros Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo, res-
pectivamente. Desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, 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 Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, beneficia ainda 
os produtores da Região, incrementando o 
comércio do pescado no Município.

10h – Apresentação dos resultados do 
Plano de Ação
10h45 – Apresentação das ações estra-
tégicas setoriais escolhidas na dinâmica        
‘Pagar para ver’
12h – Encerramento

de melhorias na área de transporte e deslocamen-
to de pacientes para a sede do Município e teve o 
investimento de R$ 263.830,00.

Serviço:
Inauguração da Academia da Saúde do Dom José e 
entrega de 7 novos carros de apoio
Data: 16 de junho (quinta-feira)
Horário: 18h
Endereço: Rua Prefeito Jerônimo Prado, s/n – Bairro 
Dom José
Telefone: (88) 3613 2285


