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Prefeitura de Sobral realiza ação de ordenamento 
de calçadas e vias no entorno do Mercado Público

Atendendo a solicitações de permissio-
nários e consumidores do Mercado Público 
Municipal, a Prefeitura de Sobral realizou, 
na manhã de segunda-feira (16), uma ação 
de fiscalização das calçadas e corredores do 
entorno do equipamento, buscando iden-
tificar e remover ambulantes que estavam 
atuando de forma irregular. A fiscalização 
faz parte do pacote de ações para a revita-
lização do Mercado Central.

A medida foi tomada após serem pro-

movidas reuniões e entregues notificações 
e avisos àqueles comerciantes irregulares. 
Em algumas situações era possível ver que 
os ambulantes instalavam bancadas que 
impediam o fluxo dos pedestres e vendiam 
gêneros alimentícios sem as condições ade-
quadas de armazenamento, o que prejudi-
cava tanto consumidores, quanto permis-
sionários do Mercado.

De acordo com a Secretária de Desen-
volvimento Social, Daniela Costa, “foi ofer-
tado aos ambulantes sobralenses boxes no 
mercado, no entanto, apenas um mostrou 
interesse em seguir atuando de forma regular. 
Além disso, vários deles já foram possuido-
res de pontos fixos no Mercado Público, mas 
venderam para se tornar ambulantes. Hoje, 
temos pelo menos 160 permissionários de 
hortaliças sendo prejudicados pelo comércio 
irregular nas calçadas”, destacou.  Leia a ma-
téria completa no blog.sobral.ce.gov.br).

Até dia 31
Prefeitura de Sobral divulga 

prazo final para quitação 
de cota única e da primeira 

parcela do IPTU 2016

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Gestão, informa que o paga-
mento da primeira parcela e cota única 
do IPTU 2016 encerra no próximo dia 31 
de maio. As pessoas que não receberam, 
através dos Correios, os carnês do impos-
to devem procurar a Casa do Contribuin-
te de Sobral e regularizar a situação. O 
contribuinte que pagar o IPTU em cota 
única (à vista) terá 10% de desconto no 
valor total do tributo.

Com os recursos do IPTU, a Prefeitu-
ra de Sobral investe em ações para me-
lhorar a vida dos sobralenses, com mais 
qualidade nos serviços de Saúde, Edu-
cação, Segurança, Limpeza Urbana e em 
diversas outras áreas. Pagando o IPTU em 
dia, o contribuinte investe no desenvolvi-
mento do Município.

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

Seagri leva oficina ‘Negociar no Campo’ a 
produtores do distrito de Salgado dos Machados

Na última quinta-feira (12), a Secretaria 
da Agricultura e Pecuária de Sobral (Seagri) 
realizou a oficina ‘Negociar no Campo’ no 
distrito de Salgado dos Machados. Cerca 
de 50 produtores e jovens agricultores da 

região participaram da atividade, que foi re-
alizada em parceria com o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A oficina levou aos participantes conhe-
cimento a cerca de novas oportunidades no 
agronegócio. “Esse momento é para desper-
tar neles o interesse nas diversas, possibilida-
des de negócio”, destacou a titular da Seagri, 
Luiza Barreto. “Há uma infinidade de novos 
mercados surgindo e, principalmente, os jo-
vens do campo, estão interessados nesses no-
vos empreendimentos”, concluiu.

18 de maio
Praça do Patrocínio recebe 
campanha de combate ao 
câncer de boca

Para estimular a prevenção e a realiza-
ção do diagnóstico precoce do câncer de 
boca, o Curso de Odontologia da Universi-
dade Federal do Ceará, campus Sobral, com 
o apoio da Prefeitura Municipal de Sobral, 
iniciou a campanha “Sobral contra o câncer 
de boca, mas de olho no combate ao mosqui-
to Aedes”.

Na manhã do dia 18 de maio, a Praça do 
Patrocínio irá receber odontólogos e acadê-
micos do curso de odontologia para realizar 
exames, fazendo uma busca ativa de câncer 

de boca na população e alertando sobre os 
cuidados com a higiene bucal.

Além dos exames realizados pelos pro-
fissionais, a população irá aprender como 
prevenir, realizar o autoexame para detec-
ção do câncer de boca e será orientada a ir 
aos serviços de saúde em casos de suspeita 
da doença.

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

Hoje! Comitê pela Prevenção de Homicídios na 
Adolescência realiza audiência em Sobral

Nesta terça-feira (17), o Comitê Cea-
rense pela Prevenção de Homicídios 
na Adolescência, presidido pelo de-

putado estadual Ivo Gomes, realiza a nona 
audiência pública para discutir aspectos 
que fazem com que adolescentes se envol-
vam em situações de violência letal preco-
cemente. Dessa vez, a população de Sobral 
poderá dar sua opinião e apresentar propo-
sições para enfrentar o problema a partir da 
realidade local. A audiência será a partir das 
18h, no Centro Educacional Prefeito José 
Euclides Ferreira Gomes Jr (Cirão). 

Apesar dos avanços nas áreas sociais, 
em especial na educação, Sobral apresen-
ta índices preocupantes de homicídios na 
adolescência. Dados da Secretaria da Segu-
rança Pública e Defesa Social do Estado do 
Ceará referentes a 2015 revelam que a taxa 
de homicídios na faixa de 10 a 19 anos foi 
de 74,98 para cada grupo de 100 mil, bem 
acima da taxa total de homicídios, que ficou 
em 49,81 (para cada 100 mil). Para a Organi-
zação Mundial da Saúde, uma taxa acima de 
10 homicídios para cada 100 mil já é consi-
derada epidemia. 

O Comitê já realizou momentos de escu-
ta da comunidade, por meio das audiências, 
nas cidades de Maracanaú, Caucaia, Juazei-
ro do Norte e em bairros de Fortaleza que 
apresentam altos índices de homicídios na 
faixa etária de 10 a 19 anos.

 Alguns temas são recorrentes em todas 

elas: a importância de espaços de lazer, cul-
tura e esporte, dentro das comunidades; es-
colas abertas ao diálogo e com professores 
preparados para mediar conflitos; a necessi-
dade de políticas públicas formuladas junto 
com o público a ser assistido (adolescentes 
e comunidades); construção de uma nova 
relação entre os agentes de segurança pú-
blica e as comunidades das periferias, den-
tre muitas outras.

As propostas sugeridas nas audiências, 
juntamente com o resultado da pesquisa 
de campo (feita com as famílias de adoles-
centes assassinados e com adolescentes 
que cometeram homicídios e que cumprem 
medida socioeducativa) e as considerações 
resultantes de seminários temáticos irão 

compor o relatório do Comitê, que será en-
tregue a gestores, sociedade civil organiza-
da e a todas as instâncias responsáveis. 

Sobre o Comitê
O Comitê é uma iniciativa da Assem-

bleia Legislativa do Ceará, em parceria com 
o Governo do Estado do Ceará e Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
criado com o objetivo de compreender o fe-
nômeno da violência entre os jovens – com 
foco na faixa etária de 10 a 19 anos – para 
elaborar propostas de políticas públicas 
que apontem para a prevenção e a redução 
de homicídios cometidos por adolescentes 
e contra adolescentes no Ceará. Leia a maté-
ria completa no blog.sobral.ce.gov.br).

Projeto Coleta Seletiva Agendada de Sobral é destaque no jornal Diário do Nordeste
O Projeto Coleta Seletiva Agendada, de-

senvolvido pela Prefeitura de Sobral, com o 
apoio da Associação dos Agentes Ambien-
tais da Região Leste de Sobral (Agamsol), 
foi destaque no jornal Diário do Nordeste. 
A iniciativa, que busca transformar ma-
teriais recicláveis em fonte de renda para 
os catadores dos distritos de Aracatiaçu e 
Jaibaras, foi tema da matéria ‘Reciclagem 
muda vidas de famílias em Sobral’, publica-
da no último sábado (14).

O texto destacou o empenho da Ges-
tão Municipal para manter a cidade limpa, 
promovendo parcerias com projetos bem 

sucedidos, como o Programa Ecoelce. “Com 
o apoio da Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv), responsável pela 
coleta sistemática ao longo da semana nos 
bairros e distritos de Sobral, a Coleta Seletiva 
Agendada, implantada em 2014, dá à popu-
lação a oportunidade de troca dos materiais 
recicláveis por bônus na conta de energia. 
Por meio da parceria com a Coelce, o Progra-
ma Ecoelce chega a todos os bairros seguin-
do um calendário de atendimento”, concluiu 
a matéria.

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

Primeiros Passos

“Ingressei na Creche Lúcia Sáboia aos 
3 anos, no Infantil III, onde iniciei meus pri-
meiros passos para a aprendizagem, com 
materiais, livros, jogos e muita brincadeira. 
Sinto saudade da creche, pois passei por 
momentos mágicos. Vim para a Escola Os-
mar, onde fui alfabetizada, aprendi a ler e 
a escrever, com livros do PAIC e clássicos in-
fantis. Hoje estou aprendendo novos con-
teúdos e participando dos projetos Khan 
Academy e reforço. Gosto muito da minha 
escola, dos meus colegas e da minha pro-
fessora”.

Maria Eduarda Souza Cândido, aluna 
do 5º ano na Escola Osmar de Sá Ponte


