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Na última terça-feira (21), dez pontos do Município 
de Sobral receberam equipes da Prefeitura de Sobral 
para que fossem feitos reparo na rede de iluminação 
pública. A população do distrito do Jordão e dos bair-
ros Junco, Campo dos Velhos, Terrenos Novos, Padre 
Palhano, Sumaré, Parque Santo Antônio, Sinhá Saboia 
e Cohab II foram beneficiadas com o serviço.

Essas ações permitem que as pessoas circulem 
com mais segurança pelas praças, ruas e avenidas da 
cidade. “Todos os dias nossa equipe de iluminação públi-
ca está restabelecendo pontos com baixa iluminação em 
ruas e praças da cidade. O objetivo é permitir que as pes-
soas frequentem com mais conforto o espaço público de 
Sobral”, explica o secretário de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv), Jorge Trindade.

Além dos serviços contínuos realizados pela equi-
pe de iluminação, a Prefeitura de Sobral, através da 
Seconv, também disponibiliza o ‘Disk Iluminação Pú-
blica’, por meio do qual o sobralense pode solicitar, de 
forma rápida e gratuita, serviços de reparo na ilumi-
nação de praças, ruas e avenidas da cidade através do 
número 0800-280-1441.

10 pontos do Município recebem serviço de 
reparo na rede de iluminação pública

O Palácio de Ciências e Línguas Es-
trangeiras está com matrículas abertas 
para os cursos de inglês, espanhol, in-
formática, montagem e manutenção de 
computadores. Nesta quarta-feira (22), 
serão realizadas matrículas para o curso 
de informática. Já os interessados em cur-
sar Inglês, espanhol, montagem e manu-
tenção deverão se matricular na quinta-
-feira (23).

Fundado há 15 anos, o Palácio de Ci-
ências e Línguas Estrangeiras é o maior 
curso de línguas estrangeiras do Ceará, 
com cerca de 2 mil alunos de inglês e 
espanhol, por semestre. Mais de 50 mil 
jovens já foram atendidos pelos diversos 
cursos oferecidos pelo equipamento que 
também oferta vagas para os laborató-
rios de biologia, química e física, todos 
gratuitos para alunos de escolas públicas. 
Saiba mais: (88) 3611-2025.

Palácio de Ciências e
Línguas Estrangeiras está 

com matrículas abertas

Concluindo a temporada de apresenta-
ções oferecidas pelo projeto Porto do Som 
Brasil do Programa de Formação de Plateias 
e Indústria Criativa (Ecoar), nesta quinta-fei-
ra (23), às 20h, no Largo das Dores, o músico 
Marcus Caffé e o grupo Receita Pra Choro 
irão realizar show gratuito para os sobralen-
ses. Clássicos do chorinho brasileiro como 
Pixinguinha, Cartola, Waldir Azevedo, Jacob 
do Bandolim, entre outros, irão compor o 
espetáculo, que contará ainda com uma ho-
menagem feita pelo intérprete Marcus Caffé 
a Noel Rosa, um dos maiores compositores 
de samba de todos os tempos.

O show, que integra a agenda come-
morativa dos 242 anos de Sobral, é uma ini-

ciativa da Escola de Cultura, Comunicação, 
Ofícios e Artes (Ecoa) e conta com o suporte 
financeiro do Governo do Estado do Ceará, 
através da Casa Civil, e da Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo.  

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

Sobral 242 anos

Projeto Porto do Som Brasil apresenta 
shows com Marcus Caffé e Receita pra 
Choro, nesta quinta (23)

O Projeto de Coleta Seletiva Agendada, 
desenvolvido pela Prefeitura de Sobral, atra-
vés da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv), realiza nesta quarta-feira 
(22), ação no bairro Terrenos Novos, a partir 
das 8h. Além de recolher resíduos reciclá-
veis, o projeto possibilita que a população 
converta os valores desse material em bô-
nus na conta de energia, por meio do Pro-
grama Ecoelce, da Companhia Energética 
do Ceará (Coelce).

“Os Terrenos Novos é um bairro de grande 
extensão territorial, por conta disso, o fluxo 
de pessoas que circula na região é bastante 

grande, e as coletas são significativas. Para se 
ter ideia, só em junho, arrecadamos mais de 
500 quilos de material reciclável, o que contri-
buiu diretamente na diminuição da conta de 
energia de muitas pessoas”, explicou o titular 
da Seconv, Jorge Trindade.

Para participar da Coleta Seletiva basta 
se dirigir a um dos pontos de atendimento 
do projeto, na data agendada, e entregar o 
material reciclável - papel, papelão, plásti-
co, garrafas pet, alumínio, ferro, garrafas de 
vidro e baterias de veículos. Durante todo 
o mês de julho,  estão sendo realizadas 29 
ações em bairros e distritos de Sobral.

Os moradores dos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo poderão com-
prar, a partir desta quarta-feira (22), filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. Isto porque, o Caminhão 
do Peixe estará visitando estes bairros até 
sexta-feira (24).

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município.
Programação:
•  22 de julho
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
•  23 de julho
Irmã Anísia Rocha  - Sumaré
•  24 de julho
Caixa d’água - Alto do Cristo

Pedrinhas, Sumaré e Alto do 
Cristo recebem o Caminhão 

do Peixe esta semana

Equipe do projeto Coleta Seletiva Agendada atende 
população dos Terrenos Novos nesta quarta (22)

Os brinquedos foram a grande atração 
do ‘Arraiá do Abrigo’. Realizado na última 
sexta-feira (17), pela Secretaria de Desen-
volvimento Social e Combate à Extrema Po-
breza (Seds), o festejo junino levou lazer e 
integração às crianças atendidas pelo equi-
pamento. “Foram momentos muito bons, 
pois muitas dessas crianças nunca haviam 
participado de uma festa de São João. Elas 
ficaram encantadas com o pula-pula e cama 
elástica, além da variedade de comidas típi-
cas”, comemora a coordenadora do Abrigo, 
Sabrina Oliveira.

Assim como o Abrigo Domiciliar, todos 

os equipamentos da rede de assistência da 
Seds promoveram festejos juninos com o 
objetivo de propiciar espaços de interação, 
fortalecimento de vínculos familiares e de 
convívio social.

Crianças atendidas pelo Abrigo Domiciliar 
participam de festa de São João

Com o intuito de ampliar o conforto 
e a qualidade de vida da população do 
bairro Terrenos Novos, profissionais da 
Secretaria de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconv) realizaram, na última ter-
ça-feira (21), serviços de poda, corte da 
grama e retirada de entulhos do entorno 
da Lagoa José Euclídes. Ao todo, oito car-
radas de lixo foram encaminhadas para o 
aterro sanitário do Município.

“Sobral está realizando um grande ser-
viço de restauração na Lagoa dos Terrenos 
Novos, que irá ampliar as opções de lazer, 
conforto, esporte, entre outros benefícios 
que atingirão jovens e adultos. Nosso tra-
balho de limpeza acontece em parceria 
com esse projeto e tantos outros que visam 
a valorização das pessoas”, ressalta o titu-
lar da Seconv, Jorge Trindade.

Todos os dias, três equipes de limpe-
za realizam mutirões em bairros e distri-
tos de Sobral.

Comunidade do entorno
da Lagoa José Euclides 

recebe mutirão de limpeza
da Prefeitura

Dois alunos de Sobral participaram, na última se-
gunda-feira (21), da Cerimônia Nacional de Pre-
miação da 10ª Olimpíada Brasileira de Matemáti-

ca das Escolas Públicas (OBMEP 2014), no Rio de Janeiro. 
A solenidade reuniu 501 jovens de todo o país.

Foram premiados no evento os jovens Maria Laiane 
Porfírio de Paula e Marcos Foloni, alunos do Colégio So-
bralense Maria Dorilene Arruda Aragão, que receberam 
medalhas de ouro na OBMEP do ano passado. Em 2014,  
Sobral conquistou 27 medalhas na Olimpíada, sendo 
duas de ouro, nove de prata, 16 de bronze, além de 
120 menções honrosas. Em todo o Brasil, participaram 
da Olimpíada 18 milhões de alunos matriculados em 
46.711 escolas públicas de 5.533 municípios brasileiros.

A OBMEP é promovida pelo Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com recursos do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Ministério 
da Educação (MEC) e conta com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática (SBM).

Estudantes sobralenses são premiados durante 
cerimônia nacional da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas 


