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Tradicional Encontro de Bois e
Reisados terá início no dia 6 de janeiro

Para planejar os últimos detalhes do Encontro de Bois e Reisa-
dos de Sobral 2016, a secretária da Cultura e do Turismo, Eliane Leite, 
reuniu representantes dos grupos de Bois e Reisados, na manhã de 
terça-feira (22), na Casa da Cultura. O folguedo terá início no dia 6 de 
janeiro, com as comemorações do Dia de Reis, no Boulevard do Arco, 
e segue até o dia 31 de janeiro com apresentações de 30 grupos, 
sendo 20 adultos e 10 infantis.

O Reisado é a manifestação mais tradicional da cidade e desen-
volve-se em bairros e distritos durante todo o mês de janeiro. O 
folguedo, tipicamente natalino, narra a história do boi como perso-
nagem principal. Sua vida, morte e ressurreição são marcados por 
diversos elementos cênicos como dança, circo, teatro e música.

Anualmente, esta tradicional festa popular atrai a população de 
todas as idades, transformando o Município em uma grande festa de 
cores, com bois, burrinhas, galantes e índios brincando em praças 

públicas, distritos, além de pontos históricos e turísticos da cidade, 
proporcionando alegria, revivendo a identidade cultural do povo e 
resgatando suas origens.

Prefeitura de Sobral leva Projeto ‘Esporte 
Cidadão’ para distrito de Jaibaras

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria do Esporte, realizou no sábado (19), na 
Escola Municipal Leonília Gomes Parente, 
no distrito de Jaibaras, mais uma edição do 
projeto Esporte Cidadão, levando esporte, 
lazer, saúde e cidadania à comunidade.

Na ocasião, a população pôde usufruir 
de serviços como emissão de RG, passe do 
idoso e do deficiente, agendamento para 
carteira de trabalho, aferição de pressão ar-
terial, teste de glicemia, além de participar 
de circuito recreativo, jogos de dama, xa-

drez, dominó, tênis de mesa, carimba, tor-
neio de futsal para crianças e adolescentes, 
capoeira e apresentações culturais.

O Esporte Cidadão é uma realização 
da Prefeitura Municipal, coordenada pela 
Secretaria do Esporte. O projeto contou 
ainda com o apoio das secretarias de Ci-
dadania e Segurança, Combate à Extrema 
Pobreza, Saúde, Educação, Polícia Militar, 
Posto de Saúde da Família (PSF) e Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras) 
de Jaibaras.

Prefeitura promove festa de Natal com 
usuários e familiares do Centro Pop

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds) realizou, na noite da última quarta-
-feira (23), o ‘Natal do Centro Pop’ com mais 
de 60 pessoas entre usuários do equipa-
mento e familiares dos mesmos. O evento, 
que está na sua segunda edição, é ideal 
para fortalecer os vínculos comunitários, e 
propício para a confraternização dos usuá-
rios com os servidores do Centro de Refe-
rência Especializado para População de Rua 
de Sobral (Centro Pop).

Além da ceia, foi apresentada uma peça 
teatral feita pelos próprios usuários do 
equipamento. “A peça é uma reflexão sobre 
o Natal na ótica de um palhaço”, explicou o 
coordenador do Centro Pop, Jean Ávila. “Foi 
muito bom vê-los ensaiando durante as duas 
últimas semanas e se dedicando para apre-

sentar esta peça”, concluiu.
O Centro Pop conta com uma equipe 

multiprofissional e atende, em média, 40 
pessoas diariamente, proporcionando ba-
nho, alimentação, cursos técnicos, acom-
panhamento especializado e políticas pú-
blicas de acesso à cidadania. O Centro Pop 
fica na Avenida Dom José, nº 2147, Centro. 
Saiba mais: (88) 3695-5200.

Os avanços na educação, na saúde, na 
área social e na habitação foram aborda-
dos, segunda-feira (28), no último progra-
ma Café com o Prefeito Veveu deste ano. 
“Eu destaco a redução de quase 7 mil famílias 
vivendo na extrema pobreza em Sobral; con-
seguimos também reduzir bastante a mor-
talidade infantil para 8,9 a cada mil crianças 
nascidas vivas; e temos hoje a melhor Rede 
de Educação Pública do Brasil, segunda ava-
liação do Ministério da Educação e do Ioeb”, 
ressaltou Veveu Arruda.

“A educação tem sido uma prioridade da 
minha gestão por isso estamos trabalhando 
intensamente para aperfeiçoar as estraté-
gias para termos uma educação de cada vez 
mais qualidade. Nós universalizamos o aten-
dimento na educação infantil, para isso já 
inauguramos 8 Centros de Educação Infantil 
e outros estão em construção; implantamos 
o ensino em tempo integral do 6º ao 9º ano, 
que já tem nos trazido também excelentes re-
sultados em avaliações nacionais; e estamos 
iniciando uma reforma curricular usando 
como referência os melhores sistemas de edu-
cação do mundo”, afirma o prefeito Veveu.

O Programa Café com o Prefeito Veveu é 
produzido pela Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Sobral e transmitido por 
uma rede de emissoras de rádio de Sobral, 
às segundas-feiras, sempre às 7h. O pro-
grama é reapresentado às quintas-feiras, 
no Programa Quinta com o Prefeito Veveu, 
sempre às 11h55min.

Ouça Programa Café com Prefeito Veveu 
desta segunda-feira (28) no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)

Café com o Prefeito Veveu 
aborda avanços sociais e na 

educação e saúde

Valorizando os talentos locais, a tra-
dicional festa de final de ano em 
Sobral será animada pelas ban-

das Outras Frequências, Renne Django 
e Banda e Forró Misturado. Organizado 
pela Prefeitura de Sobral, o evento gra-
tuito acontecerá na quinta-feira (31) e 
reunirá sobralenses e turistas na Mar-
gem Esquerda do Rio Acaraú, com ampla 
infraestrutura de segurança e serviço de 
saúde e emergência.

Às 21h, a banda ‘Outras Frequências’ 
abrirá a noite de shows, na Margem Es-
querda. Logo após, Renne Django e Ban-
da subirão ao palco, às  22h30, e anima-
rão a virada do ano. Já o encerramento 
da noite de comemorações ficará por 
conta da banda Forró Misturado.

Além da festa promovida pela Pre-
feitura Municipal, a virada contará ain-
da com a tradicional queima de fogos, 
numa noite com boa música, festa, ale-
gria, segurança, companheirismo e soli-
dariedade, onde todos unidos se confra-
ternizarão para comemorar mais um ano 
e renovar os sonhos e as esperanças de 
melhores dias no novo ciclo que iniciará.

Réveillon de Sobral valorizará bandas locais

Serviço:
RÉVEILLON DE SOBRAL 
Atrações: Outras Frequências, Renne 
Django e Banda e Forró Misturado
Data: 31 de dezembro (quinta-feira)
Local: Margem Esquerda (ao lado da Biblio-
teca Municipal de Sobral Lustosa da Costa)
Horário: a partir das 21h
Acesso: Gratuito

Assentamento Casa Grande no distrito de Caracará receberá 
abatedouro de aves

A Prefeitura de Sobral e o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) firmaram convênio para construção e insta-
lação de um abatedouro de aves, em Sobral. O convênio foi assinado, 
na quarta-feira (23), pelo prefeito Veveu Arruda, em Fortaleza, acom-
panhado da secretária de Agricultura e Pecuária, Luiza Barreto.

Com um investimento de R$343.801,29, o Abatedouro será cons-
truído no Assentamento Campo Grande, no Distrito de Caracará, 
com capacidade para abater 500 aves por dia, beneficiando cerca de 
400 famílias de 11 assentamentos federais e cinco estaduais. “Esta-
mos viabilizando um abate em equipamento certificado, garantindo 
um alimento de qualidade que terá a venda garantida para os Progra-
mas de Compras Governamentais, como o Programa de Aquisição de 
Alimentos, que só neste ano comprou mais de 135 toneladas de alimen-
tos do pequeno produtor famílias, sendo 10 toneladas de falinha caipi-
ra”, destacou o prefeito Veveu.

A Secretaria de Agricultura e Pecuária de Sobral desenvolve o 
Programa de Apoio a Avicultura Caipira, que atende a 260 famílias 
com assistência técnica permanente, na parte tecnológica, na gestão 

da Unidade Produtiva Familiar e na organização dessas famílias para 
a criação de galinhas caipiras. Cada família produz, em média, 200 kg 
de galinha por mês. Todas essas ações visam garantir aos produtores 
rurais sustentabilidade econômica, oferecendo alternativas de con-
vivência com o semiárido.
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