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Prefeitura intensifica blitze volantes para 
identificar mototaxistas piratas

A Prefeitura de Sobral realizou, na última 
segunda-feira (9), mais uma blitz volante da 
Campanha ‘Mototáxi pirata, não se deixe le-
var’ em vários pontos da Cidade. A ação, que 
teve início às 8h30, partiu da Guarda Muni-
cipal, percorreu as ruas do Centro e seguiu 
até o Mercado Público.

Durante a blitz, coordenada pela Secre-
taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), dois mototaxistas clandestinos fo-
ram identificados e multados. “Essa ação foi 
intensificada com o objetivo de proteger a po-
pulação dos riscos desse tipo de serviço”, ex-
plicou o gerente de Transportes, José Prado 
Parente, que contou com a ajuda dos fiscais 
da Coordenadoria de Trânsito e Transporte 
Urbano de Sobral (CTTU).

A multa para os mototaxistas que atuam 
na clandestinidade varia de R$60 a R$500. 
Além disso, aqueles que forem pegos exer-
cendo a profissão de forma irregular serão 
encaminhados à Polícia Civil e autuados por 
exercício ilegal da profissão. Para denunciar, 
basta ligar para o número (88)3611-7608.

Dia do Desafio
Sobral competirá com cidade 

venezuelana Lagunilla

No dia 25 de maio, Sobral participará 
do Dia do Desafio, uma campanha mun-
dial de promoção da saúde e bem-estar 
que busca quebrar a rotina sedentária e 
estimular a prática de qualquer atividade 
física por, pelo menos, 15 minutos conse-
cutivos. Este ano, Sobral competirá com 
o município venezuelano de Lagunilla. 

Em 2015, Sobral ganhou o Dia do 
Desafio competindo San Miguel de Pe-
tapá, na Guatemala, e se consagrou, por 
mais um ano consecutivo, como campeã 
do Dia do Desafio. Neste mesmo ano, o 
Município registrou a participação de 
92.291 participantes, o que totalizou um 
percentual de 49% de toda a população 
sobralense em movimento.

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

Concluída formação de pinturas em tecido do 
Projeto Vidas em Ascensão

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral) concluiu, na úl-
tima sexta-feira (6), o curso de pintura em 
tecidos, realizado no Centro de Atenção 
Psicossocial - Álcool e Drogas (Caps AD), 
através do Projeto ‘Vidas em Ascensão’, com 

o patrocínio da Petrobrás.
Composta por 60 horas aulas, a forma-

ção profissional teve início em abril e capa-
citou 17 profissionais, oferecendo conheci-
mentos voltados a elaboração de pinturas 
decorativas em peças de uso residencial, 
como colchas de cama, toalhas de banho, 
jogos americanos, panos de prato, dentre 
várias outras.

Para o integrante do curso Fernando 
Madeira “foi uma alegria muito grande poder 
participar desse curso porque aprendi muito e 
agora pretendo investir aproveitar a oportu-
nidade de aperfeiçoamento e aumentar mi-
nha renda vendendo minhas peças em feiras 
de artesanato,” comemorou.

Nesta quarta (11)
Prefeitura realiza abertura da campanha
‘Nossa Água Nossa Vida’

Nesta quarta-feira (11), a partir das 8h30, 
o auditório do Centro de Educação a Distân-
cia (CED), será palco de abertura da campa-
nha ‘Nossa Água, Nossa Vida’. O objetivo do 
evento é dialogar com a sociedade os pro-
blemas causados pelo mau uso da água e 
divulgar a campanha na sede e nos distritos 
com sensibilização e apoio dos agentes de 
endemias. As ações serão desenvolvidas 
intersetorialmente pelas Secretarias de Ur-
banismo, Conservação e Serviços Públicos, 
Saúde, Educação e Autarquia Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA).

De acordo com o superintendente da 

AMMA, José Wilson Angelim, “a problemá-
tica é um desafio que requer unir forças no 
enfrentamento do combate ao mosquito Ae-
des aegypit. Fizemos várias reuniões com as 
instituições que prontamente atenderam a 
parceria e juntos construímos esta proposta. 
Esperamos contar com a adesão da socieda-
de sobralense, no despertar de hábitos saudá-
veis e o consumo responsável da água”.

No decorrer do encontro, serão realiza-
das mesas de diálogos com exposições so-
bre a atual situação do número de focos de 
proliferação do mosquito por toda a cidade. 
Em seguida, o espaço será aberto para a 
plateia tirar dúvidas a cerca do tema.

Boas práticas
Sobral é selecionada pelo Unicef para III Mostra 

Internacional das Semanas do Bebê

Entre os dias 23 e 26 de maio, acontece 
em Recife (PE), a III Mostra Internacio-
nal das Semanas do Bebê, que busca 

promover o intercâmbio de experiências 
entre países, estados e municípios brasi-
leiros. Nesta edição, Sobral é um das seis 
cidades selecionadas para apresentar suas 
experiências com a realização da Semana 
do Bebê.

A escolha foi feita a partir de um proces-
so seletivo que contou com a participação 
de 85 municípios de diversas regiões do 
Brasil. As outras cinco selecionadas foram 
Maracanaú, no Ceará; Jaboatão dos Guara-
rapes e Petrolina, em Pernambuco, e Major 
Sales e Guamaré, no Rio Grande do Norte. 
Os seis municípios escolhidos participarão 
de um painel de apresentações das suas vi-
vências.

Cada trabalho foi analisado por um 
grupo formado por avaliadores represen-
tando o UNICEF e organizações parceiras. 
Os critérios de avaliação levaram em conta 
a narrativa clara e objetiva do processo de 
planejamento e a mobilização, divulgação 
e implementação de atividades diversifica-
das. Os municípios que criaram lei munici-
pal, ou seguiram lei estadual, oficializando 

a Semana do Bebê e indicaram as inovações 
realizadas nas Semanas do Bebê, receberam 
mais pontos no processo de avaliação.

As semanas dedicadas à primeira infân-
cia são uma das principais estratégias do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) para assegurar a atenção adequa-
da a crianças de até seis anos de idade. Em 

2015 mais de 850 mil crianças, com idade 
entre 0 e 4 anos, participaram de 450 Sema-
nas do Bebê. Quase 40 cidades brasileiras 
receberam apoio do UNICEF para realizar 
mais de cinco mil atividades e treinamentos, 
envolvendo mais de 33 mil profissionais de 
saúde, proteção e educação.

Em Sobral
Cerca de 100 empreendedores são capacitados durante

Semana Nacional do Microempreendedor
Realizada de 2 a 6 de maio, em So-

bral, a Semana Nacional do Microem-
preendedor Individual capacitou cerca 
de 100 empreendedores formalizados, 
durante as diversas palestras e oficinas 
gratuitas promovidas na sede do Mu-
nicípio e nos distritos de Taperuaba e 
Aracatiaçu.

Durante os cinco dias de programa-
ção, os microempreendedores recebe-
ram orientações e conhecimentos vol-
tados a planejamentos empresariais, 
compras, gestão de vendas e formas de 
cooperativismo e associativismo.

Uma realização da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), e do Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), a Sema-
na Nacional do Microempreendedor 
Individual acontece anualmente em 
todo o País, com o intuito de incentivar 
a formalização de novos negócios den-
tro das atividades enquadradas no Pro-
grama Microempreendedor Individual 
(MEI), bem como capacitar os profis-
sionais já formalizados, sobretudo em 
gestão e administração.

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros 

esta semana

A partir desta quarta (11) até a sexta-
-feira (13), os moradores dos bairros Pe-
drinhas, Sumaré e Alto do Cristo rece-
berão o Caminhão do Peixe, sempre a 
partir das 7h. Eles poderão comprar filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. O equipamento atende-
rá os moradores até as 13h, ou enquanto 
durar o estoque.

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão do Peixe conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura e be-
neficia os produtores, incrementando o 
comércio do pescado no Município.
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