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Residencial Nova Caiçara receberá mutirão
de combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura Municipal de Sobral, em 
parceria com o Banco do Brasil, irá realizar 
no próximo sábado (5) um mutirão de com-
bate ao mosquito Aedes aegypti no Residen-
cial Novo Caiçara. O objetivo da ação é aler-

tar os moradores sobre os riscos e doenças 
que o lixo acumulado pode causar, princi-
palmente, durante a temporada de chuvas.

Os profissionais envolvidos na mobiliza-
ção farão inspeções nos imóveis já ocupa-
dos em parceria com os moradores. Na área 
do empreendimento onde ficam localiza-
dos os apartamentos que serão entregues 
na próxima segunda-feira (7), a equipe in-
tersetorial, além das inspeções, irá realizar a 
limpeza da área.

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

Nesta quarta-feira (3), foram recolhidos 
3 mil quilos de resíduos sólidos, no Distrito 
de Rafael Arruda,  pela equipe do serviço de 
Coleta Seletiva Agendada da Prefeitura de 
Sobral.  A ação é uma iniciativa da Secreta-
ria de Conservação e Serviços Públicos (Se-
conv) em parceria com a Coelce, através do 
Programa Ecoelce, que converte o material 
recolhido em bônus na conta de energia.

 “Depois que a Coleta Seletiva Agenda-
da e o Programa Ecoelce foram implantados 
aqui em Rafael Arruda, nós não tivemos mais 
problemas com o acúmulo de lixo em terrenos 
baldios, além de baixar o valor da nossa conta 

de luz”, comemorou o participante da ação 
e morador do Distrito, Francisco dos Santos.

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

Coleta Seletiva Agendada recolhe 3 toneladas 
de resíduos sólidos no Distrito de Rafael Arruda

No próximo domingo (6), parte do Cen-
tro da Cidade ficará sem fornecimento de 
energia elétrica, das 6h às 12h. Isto porque, 
a Coelce irá realizar reparos na rede, bem 
como a implantação de novos postes e 
fios. O serviço acontecerá na Rua Cel. José 
Inácio e adjacentes, no trecho compreen-
dido entre a Rua Viriato de Medeiros e a 
Praça do Patrocínio.

Além da suspensão no fornecimento, 
algumas ruas estarão interditadas para ga-
rantir a segurança durante a intervenção 
dos profissionais da Coelce. “Para não ha-
ver transtorno para os motoristas, agentes 
de trânsito da Coordenadoria de Trânsito e 
Transporte Urbano de Sobral (CTTU) estarão 
orientando os motoristas nas ruas interdita-
das”, explicou o coordenador de educação 
de trânsito da CTTU, Márcio Andrade.

No último dia 15, a Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) 
deu início ao curso de História da Arte, 
para 48 alunos. Com o objetivo de ofertar 
formação profissional e gratuita, a capaci-
tação é promovida através do Projeto ‘Vi-
das em Ascensão’ e conta com o patrocínio 
da Petrobrás.

As aulas acontecem às segundas, ter-
ças e quartas-feiras, das 16h30 às 18h30, 
na sede da Ecoa Sobral. O objetivo é discu-
tir, formar e capacitar professores de his-
tória sobre o desenvolvimento das artes 
no Ceará, priorizando os valores da cultura 
local e as peculiaridades de cada período, 
relacionando-as com produções artísticas 
nacionais e internacionais.

Uma realização da Escola Nova de Ar-
tes e Ofícios, juntamente com a Ecoa So-
bral, o curso tem carga horária com 800 
horas aula e o apoio da Prefeitura Munici-
pal, através da Secretaria da Cultura e do 
Turismo. Mais informações: site - ecoaso-
bral.org ou (88) 3111-1661.

Iniciada formação em 
‘História da Arte’ na Ecoa 

Sobral

Próximo domingo (6)
Reparo da rede elétrica 

interrompe fornecimento de 
energia no Centro de SobralPrefeitura de Sobral valida proposta do Programa de Apoio 

à Gestão Pública

Visando a modernização administrativa, 
o prefeito Veveu Arruda, acompanhado do 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares, do che-
fe de Gabinete, Luciano Arruda, e de todo 
o secretariado, além do gerente da fábrica 
da Votorantim Cimentos em Sobral, Rafael 
Araújo, estiveram reunidos, nesta quinta-
-feira (3), na sala de reuniões da Ecoa, para 
validar os projetos propostos no âmbito do 
Programa de Apoio à Gestão Pública. “Com 
esse programa estamos buscando o fortaleci-
mento da gestão pública e modernização da 
administração usando os métodos e as ferra-

mentas que estão disponíveis nos dias atuais”, 
explicou o prefeito Veveu Arruda.

Os projetos propostos atendem às de-
mandas apresentadas por técnicos das 
secretarias municipais durante o ciclo de 
oficinas iniciado dia 29 de fevereiro. Entre 
as principais propostas estão o desenvolvi-
mento de projetos estratégicos de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação para in-
tegração das ações da gestão; a ampliação 
das parcerias em áreas prioritárias; o equi-
líbrio entre receitas e despesa com amplia-
ção da arrecadação; a melhoria de índices 
que impactam nas transferências da saúde 
e assistência social; aperfeiçoamento do 
método de avaliação, entre outros.

O próximo passo será a formalização 
do Grupo de Modernização do Município 
e o desenvolvimento dos planos de ação. 
O acordo de cooperação com a Votorantim 
Cimentos para desenvolvimento do Progra-

ma de Apoio à Gestão Pública foi assinado 
dia 14 de julho de 2015 e foi feito um levan-
tamento de dados primários e secundários 
pela Synergia Consultoria Socioambiental, 
que elaborou diagnóstico.

Programa de Apoio à Gestão Pública

Com o objetivo de apoiar projetos de 
modernização da gestão pública, nas áreas 
tributária, financeira e patrimonial, educa-
ção, saúde e assistência social, além de ca-
pacitar os gestores e servidores do municí-
pio, o Programa de Apoio à Gestão Pública 
é uma iniciativa do Instituto Votorantim e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), apoiada pelas 
empresas da Votorantim, em 23 municípios 
brasileiros que contam com operações do 
grupo Votorantim.

Vice-prefeito Carlos Hilton Soares empossa 
novo comandante da Guarda Municipal e 
promove 25% do efetivo

Na tarde da última quarta-feira (2), na 
sede da Secretaria de Cidadania e Seguran-
ça de Sobral, tomou posse o novo coman-
dante da Guarda Civil Municipal de Sobral 
(GCMS), subinspetor de primeira classe 
Adriano Fernandes. “A escolha do novo co-
mandante se deu pelo seu perfil atuante, 
cheio de ideias, agregador e que vai conseguir 
dar um dinamismo maior à GCMS”, destacou 
o secretário de Cidadania e Segurança de 
Sobral, Erlânio Matoso.

A solenidade foi conduzida pelo Vice-
prefeito de Sobral Carlos Hilton Soares, que 
também realizou a ascensão profissional de 
25% da GCMS. Em sua fala o vice-prefeito 
destacou o investimento feito na GCMS 
nos últimos anos. “Lembro-me bem de quan-

do estávamos estruturando a GCMS. E, após 
estes 19 anos, posso garantir que a gestão 
que mais investiu neste setor foi a do prefei-
to Veveu Arruda. Por isso, a Guarda de Sobral 
é referência na Região, no Estado e no País”, 
concluiu.

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

Mais 976 famílias realizarão o sonho da casa própria 
no Residencial Nova Caiçara

A vice-governadora Izolda Cela e o pre-
feito Veveu Arruda entregam, nesta 
segunda-feira (7), mais 976 moradias 

no Residencial Nova Caiçara. A solenidade 
de entrega oficial será realizada a partir das 
10h. “Esta será a maior entrega que realiza-
mos e eu fico muito feliz de poder contribuir 
com essa conquista para essas pessoas que 
estão realizando o sonho de todo brasileiro 
que é o desejo da casa própria”, afirma o pre-
feito, que visitou o residencial para últimos 
preparativos.

Com essa entrega já foram beneficiadas 
2.084 famílias no maior projeto habitacional 
do interior do Ceará, priorizando as famílias 
que moravam em áreas de risco, são chefia-
das por mulheres; têm algum membro defi-
ciente ou idoso; moram em Sobral há mais 
de 5 anos e têm renda de até três salários 
mínimos.

Os apartamentos possuem dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro e área de serviço, 
totalizando 43 m². Ao todo, mais de 15 mil 

pessoas irão morar nos 3.364 apartamentos 
do Nova Caiçara, construído através do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, numa par-
ceria entre a Prefeitura de Sobral, o Governo 
do Estado do Ceará e o Governo Federal.

Equipamentos do Residencial Nova 
Caiçara:

- 3 Centros de Educação Infantil;
- 2 Centros de Saúde da Família;
- Colégio Sobralense de Tempo Integral;
- Centro de Artes e Esportes Integrado;
- Áreas de lazer e práticas esportivas;
- Espaço para atividades comunitárias e co-
merciais.


