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Prefeitura e Ecoa promovem lançamento da obra 
‘Vivendo, Aprendendo e Morrendo Sem Saber’ 
nesta sexta-feira (18)

A Prefeitura de Sobral promoverá, nesta 
sexta-feira (18), na Casa da Cultura, às 19h, o 
lançamento do livro ‘Vivendo, Aprendendo 
e Morrendo Sem Saber’, do escritor Antônio 
Carlos de Aguiar. Com acesso gratuito, o 
lançamento da obra, que traz um apanhado 
de relatos, passagens e personagens que o 
autor colecionou ao longo de uma vida de 
trabalho, é uma realização da Escola de Cul-
tura, Comunicação, Ofícios e Artes de Sobral 
(Ecoa) e da Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria da Cultura e do Turismo.

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

No domingo (20)
Moradores do Parque Silvana II recebem Feira 
de Negócios, Talentos e Artes

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE), realizará no próximo domin-
go (20), às 19h, a Feira de Negócios, Talentos 
e Artes do Bairro Parque Silvana II (Fetaps). 
Uma parceria com o Grupo de Apoio e As-
sistência ao Trabalho Social (GAATS), a feira 
reunirá 25 expositores que irão comerciali-
zar artesanato, confecção e gastronomia. O 
evento contará ainda com apresentações 

culturais, coral natalino, grupos de danças 
e show musical de voz e violão. A Fetaps é 
uma ação do Projeto Circuito de Feiras nos 
bairros e distritos, coordenada pela STDE, 
com o objetivo de apoiar os empreendedo-
res, através da divulgação e comercialização 
dos produtos, da produção cultural e dos ta-
lentos locais, contribuindo para o desenvol-
vimento socioeconômico da comunidade.

Jaibaras
Prefeitura realiza mais uma 
edição do projeto ‘Esporte 
Cidadão’ neste sábado (19)

Para promover o acesso da comuni-
dade a inúmeros serviços, a Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria do Es-
porte, realizará, no próximo sábado (19), 
a partir das 7h30, na Escola Municipal 
Leonília Gomes Parente, no distrito de 
Jaibaras, mais uma edição do projeto Es-
porte Cidadão.

A iniciativa ofertará a população cir-
cuito recreativo, jogos de dama, xadrez, 
dominó, tênis de mesa, carimba, torneio 
de futsal para crianças e adolescentes, 
capoeira, emissão de RG, agendamen-
to para carteira de trabalho, emissão do 
passe do idoso e do deficiente, aferição 
de pressão arterial, teste de glicemia e 
apresentações culturais.

O Esporte Cidadão é uma realização 
da Prefeitura Municipal, coordenada 
pela Secretaria do Esporte. O projeto 
conta ainda com o apoio das secretarias 
de Cidadania e Segurança, Combate à 
Extrema Pobreza, Saúde, Educação, Po-
lícia Militar, Posto de Saúde da Família 
(PSF) e Centro de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) de Jaibaras.

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

Em dezembro 
Prefeitura de Sobral 

promove atividades da 
‘Estação da Cultura’

Com o objetivo de proporcionar aos 
jovens acesso a atividades culturais, a 
Coordenadoria de Juventude da Prefei-
tura de Sobral programou diversas ati-
vidades para todo o mês de dezembro 
na ‘Estação da Cultura’. Oficina de Teatro 
e Dança, Contação de História, Cinema 
na Estação e apresentações culturais 
fazem parte da programação voltada 
para os jovens das Estações Juventude 
Novo Recanto, Nova Caiçara e Mucam-
binho.

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

Prefeitura apresenta proposta do novo Código 
Tributário na Câmara Municipal

Nesta terça-feira (15), o secretário da 
Gestão, José Maria Rosa, apresentou, du-
rante audiência pública na Câmara Munici-
pal de Sobral, as propostas de alteração do 
Código Tributário, segundo a Lei de 23 de 
dezembro de 2013. As alterações visam pro-
porcionar maior facilidade e benefícios para 
o contribuinte.

Durante a audiência, o Gestor enfatizou 
a importância da discussão e aprovação das 
propostas, visto que só trará benefícios para 
a população. “O corpo técnico da Prefeitura 
está disponível a qualquer hora do dia e da 
noite para realizar os esclarecimentos neces-
sários aos vereadores e população em geral. É 
uma matéria de total interesse de todos, pois 
traz vários benefícios, como, por exemplo, a 
redução de multas e a possibilidade de redu-
ção ilimitada no ISS referente à construção 
civil”, afirmou. 

Além da fala de José Maria, o auditor Fis-
cal Íkaro Saraiva apresentou as medidas que 
serão tomadas com o novo Código. Além 
dos vereadores e população, estiveram pre-
sentes todos os auditores fiscais e gerentes 
da Casa do Contribuinte.

Embaixador da Unicef 
Visita de Renato Aragão a Sobral é exibida na TV Globo

O programa ‘Encontro com Fátima 
Bernardes’, desta quarta-feira (16), 
contou com a participação de Rena-

to Aragão e exibiu cenas da visita à sua terra 
natal, Sobral. Pelos bons resultados das po-
líticas públicas sobralenses para a Primeira 
Infância, a cidade foi escolhida pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância, que co-
memora 69 anos de atuação em defesa das 
crianças, e prestou uma homenagem ao 
humorista pelos 24 anos como Embaixador 
do Unicef no Brasil e comemorou, ainda, 25 
anos do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA).

Na ocasião, o humorista visitou a casa 
onde nasceu, reencontrou a irmã, Ivete Ara-
gão, e andou por lugares da sua infância, 
como a Praça e o Theatro São João. Sobre a 
homenagem recebida no Theatro São João, Renato Aragão disse que se emocionou 

muito. “Foi uma emoção muito grande. Há 
mais de 30 anos que eu não ia lá. Era o Cine 
teatro São João onde eu assistia filme preto 
e branco. Quando eu entrei lá me senti uma 
criança outra vez, lembrando de tudo. Passou 
o filme da minha vida. ‘Meu Deus eu estou 
aqui outra vez na minha cidade querida’”.

Sobral tem a melhor rede de educação 
pública do Brasil, segundo avaliação do Mi-

nistério da Educação. Com os oito Centros 
de Educação Infantil construídos pelo pre-
feito Veveu, foi universalizada a educação 
infantil para crianças de 4 e 5 anos, amplia-
da para 47% a cobertura do atendimento 
de creche para crianças de 0 a 3 anos; e as 
políticas de atenção à saúde fizeram com 
que o Município chegasse a menor taxa de 
mortalidade infantil da história , 8,9 óbitos a 
cada mil nascidos vivos.

Pela primeira vez, Sobral sediará Feira Estadual de Ciência e Cultura do Ceará

Entre os dias 18, 19, 20 e 21 de dezem-
bro, o Centro de Educação a Distância do 
Estado do Ceará (CED), órgão vinculado à 
Secretaria Estadual de Educação (Seduc), 
receberá a IX Feira Estadual de Ciência e 

Cultura. Pela primeira vez, o encontro será 
realizado no interior do Estado e Sobral foi 
escolhida pelo seu reconhecido desempe-
nho na educação. Ao todo, são esperados 
mais de 600 expositores, entre professores, 
alunos e técnicos, vindo de todas as regiões 
do Estado.

O evento é uma realização da Secre-
taria da Educação do Estado do Ceará (Se-
duc), em parceria com a Seara da Ciência 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), o 
Centro de Educação a Distância do Estado 
do Ceará (CED) e a Prefeitura Municipal de 
Sobral. Tendo como objetivo estimular o 
conhecimento envolvendo práticas e con-
ceitos para a construção e desenvolvimen-
to de projetos, incentivar a participação de 
professores e alunos das escolas públicas 
estaduais em eventos científicos, a Feira 

visa ainda promover o intercâmbio cultural 
entre participantes e visitantes.

Durante os três dias de evento, além das 
apresentações e exposições dos trabalhos 
científicos, expostos nos stands, serão pro-
movidas apresentações culturais, cinema, 
teatro, competição de jogos eletrônicos, 
cursos e oficinas nas áreas de tecnologias 
digitais, sistemas e mídias, informática, 
olimpíada de Robótica e Maratona de Apli-
cativos, coordenada pela equipe do CED/
SEDUC.

 
Serviço:
IX Feira Estadual de Ciência e Cultura
Dias: 18, 19, 20 e 21 de dezembro
Local: Centro de Educação à Distância (Io-
landa P. C. Barreto 138 – Derby Clube)
Mais Informações: (88) 3695-1950


