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Prefeitura de Sobral conclui compra de 
espingardas calibre 12 para Guarda Municipal

Em até 120 dias, a Guarda Municipal de 
Sobral estará recebendo as espingardas ca-
libre 12, adquiridas pela Gestão Municipal. 
O processo licitatório também contemplou 
a compra de munição não-letal, que será 
utilizada pela corporação no reforço da se-
gurança do Município.

De acordo com o comandante da Guar-
da, Adriano dos Santos Fernandes, a entre-
ga dos equipamentos depende apenas da 
liberação do Exército Brasileiro. “Todo arma-

mento que é comercializado no País precisa 
da liberação do Exército para ser entregue. A 
empresa, que já foi paga, entregará em até 
120 dias as espingardas”, explicou.

Todos os Guardas Municipais devem 
passar por capacitação para utilizar o ar-
mamento, no entanto, o efetivo será divi-
dido em duas turmas. A capacitação será 
teórica, com aulas de manutenção e ma-
nuseio, e práticas, com estandes de tiro e 
simulações.

Sábado (18)
População do distrito de Patos recebe ‘Ação 
Cidadã’

Os moradores do distrito de Patos rece-
berão, no próximo sábado (18), mais uma 
edição do projeto ‘Ação Cidadã’ da Prefeitu-
ra de Sobral, quando a população poderá ti-
rar identidade, passe livre (idoso e deficien-
te), cadastrar e atualizar o Cadastro Único, 
além de fazer agendamento para emissão 
da carteira de trabalho.

 A Ação Cidadã é realizada por meio de 
uma articulação intersetorial da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza, através da Casa do Cida-
dão; Secretaria de Cidadania e Segurança, 
Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura, 

Secretaria da Educação, Perícia Forense do 
Estado do Ceará (Pefoce) e Ministério do 
Trabalho e Emprego.

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

Dando continuidade às ações de segu-
rança no trânsito, a Prefeitura do Município 
realizou, nesta quinta-feira (16), mais uma 
ação de fiscalização como parte da cam-
panha ‘Mototaxi pirata, não se deixe levar’. 
A ação, que percorreu vários pontos da ci-
dade, 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 a mobilização, um mototaxista 
clandestino foi identificado, multado e teve 
a moto apreendida. “Estamos intensificando 
a fiscalização com o objetivo de proteger a 
população dos riscos desse tipo de servi-
ço”, explicou o gerente de Transportes, José 
Prado. Segundo o titular da Seconv, Jorge 
Trindade, “a blitz, além de assegurar os pas-
sageiros, valoriza o trabalho dos mototaxistas 
regulares”.

Os condutores que forem pegos exer-
cendo a profissão de forma irregular, serão 
encaminhados à Polícia Civil e autuados por 
exercício ilegal da profissão. A população 
sobralense também pode contribuir com 
a campanha, denunciando irregularidades 
por meio do número (88)3611-7608.

Theatro São João
Espetáculos ‘O Quinze’ e ‘Canto de Porões e Alforrias’ compõem 
programação deste fim de semana

 Educação Pública de Sobral é referência para
gestores de outros estados

Pelo exemplo de boa gestão da educação pública, Sobral 
tem recebido diversos gestores públicos de outros municí-
pios do Ceará e de outros estados brasileiros. Nesta quarta-

-feira (15), o prefeito Veveu Arruda recebeu o deputado estadual 
de Pernambuco, Miguel Coelho. Eles visitaram o Centro de Edu-
cação Infantil Maria Luciana Lopes Lima e o Colégio Sobralense 
Maria Dorilene Arruda Aragão, ambos no Complexo Monsenhor 
Aloísio Pinto.

“Estamos aqui para ouvir ideias, sugestões e experiências com o 
prefeito Veveu, que, eu tenho certeza, está fazendo um bom traba-
lho aqui em Sobral porque a educação é um exemplo disso. Apren-
der com experiências que deram bons resultados, desde a educação 
infantil até o ensino fundamental, para que a gente possa importar 
esses projetos para levar educação de qualidade para nossas crian-
ças de Pernambuco,” afirmou o deputado pernambucano.

A rede municipal de educação de Sobral foi avaliada como 
a melhor do Brasil por oferecer as melhores oportunidades de 
aprendizagem para crianças e adolescentes, segundo o Índice de 
Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB). O Município tam-
bém já alcançou o Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb) esperado apenas para 2021. Os resultados são frutos 
da política educaciona de Sobral, iniciada há 20 anos, que tem 
como alicerces a formação continuada dos professores, o forta-
lecimento da gestão escolar e a adoção de práticas rigorosas de 
avaliação interna.

A educação é prioridade da gestão do prefeito Veveu que uni-
versalizou o atendimento na educação infantil, com nove novos 

Centros de Educação Infantil já 
inaugurados e outros sete em 
construção e a implantação do 
ensino em tempo integral do 
6º ao 9º ano, com os Colégios 
Sobralenses, tendo dois em 
funcionamento e outros 12 em 
obras. “Esses resultados nos es-
timulam a fazer mais e melhor. Estamos fazendo uma reforma cur-
ricular usando como referência os melhores sistemas de educação 
do mundo, com a meta de estarmos entre as três melhores redes de 
educação das Américas”, concluiu o prefeito Veveu Arruda.

O palco do Theatro São João receberá, 
neste sábado (18) e domingo (19), os es-
petáculos ‘O Quinze’ e ‘Canto de Porões e 
Alforrias’, ambos às 20h. Realização do Es-
túdio de Dança Terpsícore e dos grupos 
Todos os Cantos e Vocal UFC, as apresenta-
ções contam com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e 
do Turismo.

Inspirado no romance de estreia da 
escritora cearense Raquel de Queiroz, o 
espetáculo ‘O Quinze’ trará o balé em dois 
atos que retrata o embate entre o homem 
e a natureza. O primeiro ato retrata a his-
tória de um amor irrealizado entre uma 

intelectual e um fazendeiro e a marcha 
dos retirantes e suas famílias, fugindo da 
seca rumo à Fortaleza. No segundo ato, a 
chegada do inverno traz o povo de volta a 
terra natal. 

Já o ‘Canto de Porões e Alforrias’  aborda 
o momento da abolição da escravatura no 
estado do Ceará, através da figura históri-
ca de Chico da Matilde, o Dragão do Mar. 
No espetáculo, as canções apresentam de 
forma panorâmica fatos e personagens re-
presentativos para o pioneirismo do Cea-
rá no processo da abolição. A sonoridade 
das canções apresentadas remetem à forte 
influência da cultura africana como forma-

dora da base musical de grande parte da 
nossa cultura popular, através do maraca-
tu, da festa de coroação dos reis do congo, 
do coco de praia e da religiosidade.

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

É hoje!
Último dia de inscrições no concurso 

público para professores
Terminam nesta sexta-feira (17), as ins-

crições no concurso público para professor 
efetivo do Sistema Municipal de Ensino de 
Sobral. São oferecidas 162 vagas para pro-
vimento efetivo dos cargos de professor 
da educação infantil e ensino fundamental 
inicial, professor de matemática e professor 
de inglês. O interessado deve ler o edital e 
se inscrever até o dia 17 de junho, através 
do site http://concursos.uvanet.br.

O concurso será realizado em quatro 
fases: prova objetiva (17/07), prova de re-
dação (17/07), prova didática (aula – 06/09) 
e prova de títulos (17 a 19/10). O resultado 
final será divulgado dia 28 de outubro no 
site da prefeitura.

O Concurso está sendo realizado sob 
a coordenação técnico-administrativa do 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 
IADE/UVA.

Bairro Dom José recebe ações da 
‘Campanha Sobral Mais Limpa’

Os moradores do bairro Dom José re-
ceberam, na manhã desta quinta-feira (16), 
ações da campanha ‘Sobral Mais Limpa’, da 
Prefeitura de Sobral. Para alertar a popula-
ção sobre os riscos e doenças que o lixo acu-
mulado pode causar, principalmente du-
rante a temporada de chuvas, a campanha 
é uma ação intersetorial das Secretarias de 
Conservação e Serviços Públicos; Urbanis-
mo, Patrimônio e Meio Ambiente; Saúde, e 
da Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA).

Durante a mobilização, os servidores 
da Prefeitura Municipal realizaram visitas 
domiciliares com distribuição de material 
educativo com informações sobre os riscos 
e como combater a proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti, autuação de construções 
irregulares, além de atividades de limpeza 
por meio de vistorias e revitalização de ter-
renos baldios.


