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Nesta quarta (18)
Mutirão de limpeza atende 

população do bairro Padre Ibiapina

Dando continuidade às ações de for-
talecimento de limpeza realizadas pela 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secre-
taria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), nesta última quarta-feira (18), foi 
a vez do bairro Padre Ibiapina receber o 
mutirão de limpeza. Cerca de 15 homens 
participaram da ação, que contou com 
poda e retirada de entulhos.

“Com o uso de caçambas e pá mecâni-
ca, todo o lixo foi recolhido e encaminhado 
para o aterro sanitário. Agora, o próximo 
passo é despertar na população a impor-
tância de manter o bairro limpo”, afirmou 
o secretário da Seconv, Jorge Trindade. O 
mutirão de limpeza, além de conservar as 
ruas da cidade limpas, diminui os riscos de 
doenças como o zika vírus e a dengue.

Mais 4 bairros recebem serviços 
de recapeamento asfáltico da 

Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria de Obras, está realizando o con-
serto e recapeamento asfáltico das ruas e 
avenidas do Município. As obras, que fo-
ram iniciadas em abril, já atenderam sete 
bairros e têm previsão de conclusão para 
até o final de agosto.

De acordo com o secretário de Obras 
de Sobral, Ilo Santiago, desde a última 
terça-feira (17), os serviços estão aconte-
cendo simultaneamente em mais quatro 
bairros: Derby, Junco, Sumaré e Centro, 
totalizando 11 atendimentos e a desobs-
trução de 45% de vias. Os serviços estão 
sendo realizados de acordo com um le-
vantamento feito pela gestão municipal 
sobre quais pontos necessitam com ur-
gência de conservação das vias.

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

Prefeitura e Policia Militar realizam ação 
ostensiva em três bairros de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Cidadania e Segurança, em parceria 
com a Polícia Militar, realizou, nessa quarta-
-feira (18), uma blitz ostensiva para localiza-
ção de mototaxistas piratas e busca e apre-
ensão de armamento e entorpecentes.

A operação teve início às 8h e seguiu pe-
los bairros Terrenos Novos, Vila União e Resi-
dencial Nova Caiçara até as 12h. De acordo 
com o titular da secretaria de Cidadania e 
Segurança, Erlânio Matoso, a iniciativa faz 
parte de um calendário de ações similares. 
“Com essas operações, queremos acabar com 
o exercício irregular da profissão de motota-

xista e, ao mesmo tempo, em parceria com os 
demais órgãos de segurança, retirar das ruas 
armamentos e entorpecentes ilegais. Com 
isso, buscamos garantir a segurança da popu-
lação”, destacou. 

Realizada em Sobral audiência pública do Comitê 
Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência

Construir junto com a sociedade estra-
tégias para prevenção da violência 
envolvendo jovens e adolescentes, 

foi o objetivo da audiência pública realiza-
da, na terça-feira (17), no Centro Educacio-
nal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Jr 
(Cirão). O evento foi uma iniciativa do Comi-
tê Cearense pela Prevenção de Homicídios 
na Adolescência, presidido pelo deputado 
estadual Ivo Gomes, e contou com a pre-
sença da vice-governadora Izolda Cela, do 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares, dos de-
putados José Airton Brasil, Augusta Brito 
e Renato Roseno, além de vereadores e da 
juventude sobralense.

De acordo com o deputado Ivo Gomes, 
“estamos aqui para ouvi-los sobre um fenô-
meno que entristece toda a sociedade cearen-
se e brasileira, que é o envolvimento de ado-
lescentes em homicídios, seja como autores 
ou vítimas. O Ceará ocupa a terceira posição 
no Brasil em número de homicídios na adoles-
cência. Nós acreditamos que esse fenômeno 
tem uma explicação e precisa ser combatido. 
Estamos realizando uma investigação apro-
fundada, pesquisando as histórias de vida 
desses adolescentes, desde o nascimento, 
ouvindo as famílias e os próprios jovens bus-
cando explicações para além das condições 
socioeconômicas, na própria formação das 

famílias, da comunidade e o que faltou no que 
diz respeito à ação do governo que evitasse 
que ele entrasse nesse mundo”.

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.

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

VI Semana do Bebê
Encontro de promoção à saúde do bebê discute cuidados na primeira infância

Seguindo a programação da VI Semana 
do Bebê, nesta quarta-feira (18), a Prefeitura 
de Sobral realizou o ‘Encontro de Promoção 
à Saúde do Bebê’, na Igreja dos Mórmons, 
localizada no bairro do Junco. Organiza-
do pela ‘Estratégia Trevo de Quatro Folhas’, 
em parceria com as unidades de saúde do 
Município, o encontro reuniu mães, pais 
e profissionais da área de saúde a fim de 
apresentar os cuidados que devem ter com 
os bebês para garantir um bom desenvol-
vimento. Para entreter os pequenos hou-
ve oficina de balões e pintura facial, além 
de apresentação de educadores sociais da 
Brinquedoteca Municipal ‘Didi Mocó’. 

Durante o evento, os centros de saúde 
da Família do Sumaré e dos distritos de Ca-

racará, Rafael Arruda, Taperuaba e São José 
do Torto foram agraciados com o Selo Trevo 
de Quatro Folhas, por não terem registrado 
nenhum óbito infantil, fetal ou maternal no 
ano de 2015. Houve, ainda, a certificação de 
20 mães sociais, que agora passam a inte-
grar o quadro da ‘Estratégia Trevo de Quatro 
Folhas’, e assim atender as mães assistidas 
pelo projeto.

“Nossa missão é melhorar a vida de quem 
vem pra frente, ajeitar o mundo pra quem 
vem depois de nós. Se não tivermos consci-
ência disso nós vamos viver órfãos sociais. E 
como nós vamos organizar isso? Nosso mun-
do é Sobral e devemos pensar em mudar esse 
mundo”, afirmou o vice-prefeito, Carlos Hil-
ton, durante o encontro. “O Trevo de Quatro 

Folhas tem uma grande responsabilidade so-
cial, tanto que deixou de ser uma medida para 
ser uma política. É através de políticas como 
essa que conseguiremos igualar a sociedade 
por cima, que conseguiremos fechar a tornei-
ra da droga, da violência, podem estar certos 
disso”, concluiu.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral 9blog.sobral.ce.gov.br)

‘Campanha de Prevenção e Detecção do Câncer de Boca’ 
atende mais de 150 pessoas na Praça do Patrocínio

Na manhã desta quarta-feira (18), a 
Praça do Patrocínio recebeu odontólogos 
e acadêmicos do curso de odontologia da 
UFC, durante a ação que integra a ‘Campa-
nha de Prevenção e Detecção do Câncer de 
Boca’. Com realização de exames, encami-
nhamentos para unidades de saúde e pales-
tras sobre cuidados com a higiene bucal, a 
iniciativa atendeu, gratuitamente, mais de 
150 pessoas.

Para receber a comunidade, os organi-
zadores montaram três stands. No primeiro, 
profissionais abordavam a responsabilidade 
de toda a população no combate ao mos-
quito Aedes aegypti. Esta estrutura contou 
com o laboratório itinerante do Centro de 
Controle de Zoonoses. No segundo espaço, 

foram promovidas ações educativas, onde 
o público aprendeu a realizar o autoexame, 
identificando lesões que podem indicar um 
câncer, além de conhecer os sintomas e a 
epidemiologia da doença.

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

O Restaurante Popular de Sobral co-
memorou, na última quarta-feira (18), 11 
anos de funcionamento. Para celebrar a 
data, a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Extrema Pobreza (Seds) 
ofereceu uma programação especial para 
os frequentadores. Atualmente, a unida-
de atende a cerca de 500 pessoas por dia, 
fornecendo almoço de qualidade, e com o 
devido equilíbrio nutricional, de segunda a 
sexta-feira. 

“Nosso desejo é que vocês que fazem o 
Restaurante Popular continuem a oferecer o 
serviço de qualidade. Este equipamento tem 
sido importante em atender o foco principal 
da administração do prefeito Veveu Arruda, 
que são os que mais precisam”, ressaltou o 

chefe de gabinete, Luciano Arruda. “Certa-
mente, o trabalho feito aqui, contribui, junto a 
ações realizadas por outras secretarias, para 
as conquistas da administração do prefeito 
Veveu”, concluiu.

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

Restaurante Popular comemora 11 anos 
atendendo a cerca de 500 pessoas por dia


