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Prefeitura adotará medidas para segurança
dos mototaxistas e passageiros

Para tratar de medidas que garantam 
a segurança dos mototaxistas e passagei-
ros, a Prefeitura de Sobral promoveu, nesta 
sexta-feira (6), uma reunião com a categoria 
e forças de segurança do Município, como 

o Ronda do Quarteirão e RAIO, no auditório 
do Centro de Convenções. Entre as propos-
tas apresentadas, será intensificada a cam-
panha ‘Mototáxi pirata, não se deixe levar’, 
que até agora já fez 51 notificações e 23 
apreensões de motos irregulares.

Segundo o secretário de Cidadania e 
Segurança, Erlânio Matoso, serão realiza-
das três mega operações no Residencial 
Nova Caiçara, Sinhá Sabóia e Sumaré, com 
o apoio da Polícia Militar, e as operações de 
fiscalização que eram semanais passarão a 
ser realizadas diariamente para coibir a ação 
de piratas.

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

6ª Conferência Municipal da Cidade de Sobral
é tema de encontro com agentes locais

Na manhã desta sexta-feira (6), o vice-
-prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares, se 
reuniu com 60 agentes locais do Município 
com o objetivo de discutir a mobilização da 
população sobralense para a 6ª Conferência 
Municipal da cidade de Sobral, no próximo 
dia 21, no Centro de Convenções. A reunião 
ocorreu no auditório do Paço Municipal e 
contou com a presença da secretária de Ur-
banismo, Gizella Gomes, e do conselheiro 
Estadual das Cidades, Zezinho do Sumaré.

“É de extrema importância que cada um 
de vocês consigam trazer o maior número de 
pessoas possível para a nossa Conferência 
Municipal e consigam também eleger delega-
dos e delegadas que nos representem na eta-
pa estadual, em Fortaleza, e, posteriormente, 
na etapa nacional, em Brasília. A Conferência 

da cidade de Sobral é a oportunidade de to-
dos os sobralenses apontarem os desafios que 
iremos traçar sobre os espaços privados aban-
donados, o saneamento básico dos nossos 
distritos, a ocupação correta e inteligente da 
nossa cidade”, apontou Carlos Hilton Soares.

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

Prefeitura promove encontro com 108 novos líderes 
comunitários do Residencial Nova Caiçara

Acompanhado do secretariado munici-
pal, o vice-prefeito Carlos Hilton Soares es-
teve, na noite da última quinta-feira (5), na 
Escola Profissionalizante Lysia Pimentel com 
os 108 novos líderes comunitários do Resi-
dencial Nova Caiçara. O grupo foi selecio-
nado entre as 832 famílias que receberam 
oficialmente seus apartamentos das mãos 
do prefeito Veveu Arruda e do governador 
Camilo Santana no último mês de março. 
Carlos Hilton iniciou sua fala anunciando 
a garantia de três equipamentos públicos 

para atender a população do conjunto habi-
tacional, que começarão a ser construídos a 
partir do mês de junho.

“Hoje, em especial, temos a alegria de 

anunciar que o prefeito Veveu Arruda garan-
tiu dois novos Postos de Saúde e um Centro de 
Desenvolvimento Humano para o Nova Cai-
çara. A documentação foi aprovada e já está 
no Banco do Brasil. Em breve, as obras serão 
iniciadas e até o fim do ano todos vocês pode-
rão desfrutar de mais serviços de saúde, aten-
ção básica, lazer, esporte, cultura e tudo mais 
que pudermos oferecer de melhor”, declarou o 
Vice-prefeito. 

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

Café com o Prefeito Veveu 
aborda investimentos 

no esporte

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu desta segunda-feira (9) 
abordou o tema esporte e a inauguração 
da quadra de esportes da Barragem, no 
Jaibaras. “Nós entregamos a quadra po-
liesportiva coberta e com vestiários. Esse 
foi um investimento feito como recursos 
do Governo Federal e do Município para 
incentivar a prática de esportiva na escola 
e proporcionar também um espaço para 
esporte, lazer e cultura para toda a comu-
nidade”, afirmou Veveu Arruda.

“Quase todas as escolas municipais já 
têm quadra de esporte para a prática de 
atividades físicas que também ensina, mas 
também para uso da comunidade. Nos úl-
timos anos nós inauguramos quadras no 
Patriarca, no bairro Vila União, que tam-
bém conta com a Praça da Juventude com 
equipamentos para a prática de vários es-
portes; no Jordão, no Aracatiaçu, nos Ter-
reno Novos, no Sinhá Saboia e no Bonfim”, 
afirmou o prefeito.

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

Prefeito Veveu Arruda inaugurou quadra
poliesportiva no distrito de Jaibaras

Os moradores do Jaibaras receberam das 
mãos do prefeito Veveu Arruda, no úl-
timo sábado (7), a nova quadra polies-

portiva ‘Inácio Sousa Lima’, da Escola Raimundo 
Santana, na localidade de Barragem. A solenidade 
de inauguração contou com a presença da secretá-
ria de Educação, Iracema Sampaio, dos vereadores 
Carlos do Calisto e Raimundo Carneiro, de líderes 
comunitários e da população do distrito.

“Este equipamento além de servir para as aulas 
de Educação física e atividades da escola, atenderá 
a toda a comunidade como um espaço para esporte, 
lazer e cultura. Graças à nossa parceria com o Gover-
no do Estado nós já temos garantido para ainda este 
ano a construção de mais cinco ginásios poliesporti-
vos como este, nos distritos de Torto, Baracho, Patos 
e Salgado dos Machados, e na localidade de Ouro 
Branco, no distrito de Rafael Arruda”, afirmou o pre-
feito Veveu.

Na ocasião, foi realizado um torneio de futsal 
entre times da escola e da comunidade e entregue 
a premiação para os vencedores. Com uma área 
construída de 980,40 m², a quadra coberta conta 
com vestiários e recebeu investimento total de 
R$592.790,23, com recursos do Governo Federal e 
do Município.

Binquedoteca Pública de Sobral recebe reconhecimento no 8º Prêmio Viva Leitura
A Secretaria de Educação de Sobral, atra-

vés da Brinquedoteca Pública Municipal, foi 
contemplada na 8ª edição do Prêmio Viva 
Leitura. A solenidade de entrega da menção 
honrosa José Mindlin foi realizada na última 
quinta-feira (5), em Brasília. Um dos mais 
importantes do país, o Prêmio Viva Leitura 
visa estimular, fomentar e reconhecer as 
boas práticas de leitura de todo o país.

 “É um importante reconhecimento pelo 

conjunto de ações desenvolvidas pela Brin-
quedoteca Municipal de Sobral, confirmando 
a relevância das nossas ações e reconhecendo 
Sobral como uma cidade promotora de leitu-
ra. Agradeço ao nosso prefeito Veveu Arruda 
por acreditar no trabalho que a Brinquedo-
teca desenvolve em promoção da Leitura em 
nosso município e parabenizo à todos que fa-
zem a Educação de Sobral de modo especial 
ao grupo da Brinquedoteca”, afirmou a dire-
tora da Brinquedoteca, Toinha Araújo.

 Em todo o país, foram inscritos 1.467 
projetos nas quatro categorias: Biblioteca 
Viva, Escola promotora de leitura, Territórios 
da leitura e Cidadão promotor de leitura. 
O Prêmio Viva Leitura integra as ações do 
Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e 
é uma realização do Ministério da Cultura e 
do Ministério da Educação, com a parceria 
da Organização dos Estados Ibero-america-

nos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
– OEI, e apoio do Conselho Nacional de Se-
cretários de Educação (CONSED), da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação (UNDIME) e da Fundação Santillana.

Veja o resultado no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)


