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Prefeito Veveu Arruda recebe coordenador do PAC 
Cidades Históricas do IPHAN

Depois de participar do ‘Programa de Li-
derança Executiva no Desenvolvimen-

to da Primeira Infância’, realizado na última 
semana na Universidade de Harvard, o Pre-
feito de Sobral irá receber, nesta quarta-
-feira (19), o arquiteto Robson de Almeida, 
coordenador do PAC Cidades Históricas do  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

A vinda do representante do IPHAN ao 
Município foi motivada pela intervenção 
pioneira que está sendo realizada no Centro 
Histórico de Sobral, por meio do Proejto So-
bral Novo Centro. O projeto prevê a troca do 

asfalto por bloquete intertravado em mais 
de 4 quilômetros de vias, a padronização e 
o alargamento de calçadas, a internalização 
de toda a fiação, a troca de postes de con-
creto por luminárias em estilo colonial e a 
requalificação de praças, o que chamou a 
atenção do arquiteto, que acompanhada as 
ações realizadas com recursos do PAC Cida-
des Históricas.

A visita de Robson Almeida foi agenda 
durante reunião realizada em Brasília, que 
contou com a participação do prefeito Ve-
veu Arruda e da secretária de Urbanismo de 
Sobral, Gizella Gomes.

15 mil pessoas beneficiadas com obras de saneamento em Sobral

Ao todo, cerca de R$ 20 milhões de reais 
estão sendo investidos pela Secretaria de 
Obras (Sebras) da Prefeitura de Sobral na im-
plantação de 28 mil metros de redes coleto-
ras, quatro estações elevatórias, uma estação 
de rede de esgoto, mais de 2 mil metros de 
linha de recalque e de 701 ligações prediais. 
“Este investimento irá ampliar a qualidade de 
vida das pessoas, trazendo benefícios tanto na 
saúde, como no setor urbano”, explicou o se-

cretário de Obras, Ilo Santiago.
Serão contempladas as comunidades 

dos bairros Cohab 3, Padre Ibiapina e Do-
mingos Olímpio beneficiando cerca de 15 
mil pessoas. Nos últimos anos, a Prefeitura 
tem sem se dedicado à ampliação dos siste-
mas de água e esgoto em todas as áreas de 
Sobral. “Trabalhamos com o fortalecimento 
das empresas públicas, que prestam um ser-
viço de qualidade à população. Hoje, Sobral é 

referência internacional em suas áreas de atu-
ação”, destacou o titular da Sebras.

A previsão é que até o final de 2016 as 
obras de saneamento estejam concluídas. 
“Nossa preocupação é com o futuro, com o 
que podemos deixar de legado para os sobra-
lenses. Por isso estamos investindo fortemen-
te para que não falte água e para que Sobral 
se torne referência em saneamento”, afirmou 
o prefeito de Sobral, Veveu Arruda.

Casa da Cultura apresenta exposição ‘Percepções’
A galeria de artes da Casa da Cultura 

de Sobral será palco, a partir das 20h, desta 
quarta-feira (19), da exposição ‘Percepções’, 
do experiente fotógrafo Alex Costa. Nascida 
da ideia de promover uma ação alusiva ao 
‘Dia Internacional da Fotografia’, comemo-
rado todo dia 19 de agosto, a mostra traz 
um acervo composto por 20 imagens cap-
tadas em exposições, shows musicais, espe-
táculos de dança e teatro, que eternizam o 
modo como o olhar fotográfico registra o 
mundo ao seu redor.

Uma realização da Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa), por 
meio do Programa de Formação de Plateias 
e Indústria Criativa (Ecoar), a iniciativa con-
ta com o aporte financeiro do Governo do 
Estado do Ceará, através da Casa Civil, e o 
apoio da Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Cultura e do Turismo.

Serviço
Exposição ‘Percepções’
Data: 19 de agosto
Local: Casa da Cultura de Sobral (End. Av. 
Dom José, 881 - Centro - Sobral-CE.)
Acesso: Gratuito
Horário: 20h
Informações: (88) 3611-2712/3611-2956
Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Projeto Guarda Mirim realiza provas da 
primeira fase para 23ª turma

A Prefeitura de Sobral realizou, no últi-
mo domingo (16), a primeira fase da seleção 
de jovens e adolescentes para o programa 
da Guarda Mirim, coordenado pela Secreta-
ria de Cidadania e Segurança do Município. 
Ao todo, 130 vagas estão sendo disputadas 
por 682 candidatos. As provas objetivas ti-
veram questões de português, matemática, 
atualidades e história de Sobral.

Para a próxima fase, que consiste em 
uma entrevista, serão selecionados 300 
candidatos. Esta etapa do certame será re-
alizada entre os dias 31 de agosto e 4 de 
setembro. Os aprovados na segunda fase 

farão parte da 23ª turma da Guarda Mirim 
e passarão pelo programa de estágio. O não 
comparecimento do candidato, no dia e 
hora marcados para a entrevista, implicará 
na eliminação.

O programa de estágio da Guarda Mirim 
da Prefeitura de Sobral foi criado em 2004 
e promove cursos de formação em diversas 
áreas de conhecimento como Informática, 
Línguas Estrangeiras e Relações Humanas, 
além de práticas esportivas, visitas a órgãos 
públicos e empresas privadas que repassam 
conhecimentos de produção e noções de 
administração.

Sobral adere à Campanha 
Nacional de combate a 

Hanseníase, Verminoses, 
Tracoma e Esquistossomose

Com o objetivo de prestar esclareci-
mentos sobre a Hanseníase, Verminoses, 
Tracoma e Esquistossomose, auxiliar no 
diagnóstico precoce e ofertar o trata-
mento imediato, a Prefeitura de Sobral, 
por intermédio da Secretaria da Saúde, 
aderiu a II Campanha Nacional de Han-
seníase, Geo-helmintíases e Tracoma, 
que está sendo realizada até o dia 31 de 
outubro.

Estratégias de prevenção como a 
busca ativa para a identificação da han-
seníase, exames oculares para a detec-
ção do tracoma, administração de doses 
preventivas de verminoses, dentre ou-
tras, serão realizadas para detectar pos-
síveis casos no Município.

Atendendo às recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que sugere o uso de medicação de for-
ma periódica como medida preventiva e 
efetiva para redução da carga parasitária 
e suas complicações, a ação conta com 
a parceria das secretarias da Saúde e de 
Educação do Município para a realização 
das atividades propostas. Mais informa-
ções (88)3611-7758.

7ª edição 
Competição de Jegues Enfeitados 
reúne centenas de espectadores 

na Serra do Rosário

A competição, que está na sétima 
edição, já faz parte do calendário folcló-
rico,  da Serra do Rosário. O tradicional 
evento, realizado no último domingo 
(16), reuniu cerca de mil espectadores 
e contou com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria do Esporte.


