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Estão abertas, até o dia 3 de julho, as 
inscrições para o “Workshop de Colorime-
tria: Loiro Perfeito”. Os interessados de-
vem comparecer à sede da Secretaria de 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co (no Centro de Convenções), portando 
documento de identidade. As inscrições 
são gratuitas e as vagas limitadas.

Voltado para profissionais e alunos 
da área da beleza, o Workshop será mi-
nistrado no dia 6 de julho, das 08h às 18h, 
no Centro de Convenções (Salão Vênus). 
A iniciativa da Secretaria da Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
através do Programa Trabalho Pleno/Pro-
jeto Beleza Rende, conta com a parceria 
da MD Cosméticos e Hobety Profissional. 
Saiba mais: (88) 3611-4421/3611-5833.

Aproximadamente quatro mil pessoas, dentre elas o prefei-
to Veveu Arruda e representantes do secretariado munici-
pal, dançaram e cantaram ao som de releituras de canções 

consagradas da música brasileira como ‘Masculino e Feminino’, 
‘Vamos fugir’ e ‘À francesa’.  Sucessos do grupo Cidade Negra como 
‘A estrada’, ‘Aonde você mora’ e ‘Girassol’  também foram cantadas 
pelo vocalista Toni Garrido que parabenizou, durante a apresen-
tação, o município pelos seus 242 anos de emancipação política.

A noite de apresentação, que contou ainda com a participação 
da banda Alto Sentido, faz parte do projeto Porto do Som Brasil, 
do Programa de Formação de Plateias e Indústria Criativa (Ecoar), 
e é uma iniciativa da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e 
Artes (Ecoa). A ação conta com o aporte financeiro do Governo do 
Estado do Ceará, através da Casa Civil, e da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Toni Garrido anima abertura das
comemorações dos 242 anos de Sobral

Os moradores do distrito de Rafael Ar-
ruda receberão o 8º Colégio Sobralense de 
Tempo Integral construído pelo prefeito Ve-
veu Arruda. A ordem de serviço para constru-
ção do equipamento foi assinada, na última 
sexta-feira (26), pelo vice-prefeito Carlos Hil-
ton Soares, representando o prefeito de So-
bral. Carlos Hilton destacou os investimentos 
feitos na educação desde 1997, quando Cid 
era prefeito. “Hoje Sobral vive outra realidade. 
Essa escola será um instrumento para uma 
nova geração, afastando-a das drogas e da 
violência”, afirmou o vice-prefeito.

A meta do prefeito Veveu é construir 17 
Colégios Sobralenses na sede e nos distritos, 
nos quais o jovem passará o dia inteiro estu-
dando e desenvolvendo atividades lúdicas e 

esportivas para garantir um futuro promissor. 
Já estão sendo construídos outros Colégios 
de Tempo Integral nos distritos de Jaibaras, 
com 70,83% das obras concluídas; Aprazível, 
com 59,50% dos serviços executados; Cara-
cará, com 57,81% das obras prontas; Jordão, 
com 40,75%; e Cohab III, que começou há 
poucos dias. Também já estão aprovados e 
licitados projetos para construção de outros 
quatro Colégios Sobralenses de Tempo In-
tegral nos distritos de Taperuaba, Patos, Pa-
triarca e Bonfim. Já estão em funcionamento 
2 Colégios Sobralenses de Tempo Integral, 
no Aracatiaçu e no Complexo Monsenhor 
Aloísio.

O Colégio Sobralense de Tempo Integral 
do Rafael Arruda atenderá 300 alunos do 6º 
ao 9º ano. Com investimento de cerca de R$ 
4 milhões, em recursos do Governo Fede-
ral, o equipamento contará 6 salas de aula, 
4 laboratórios (matemática, física, química e 
biologia), administração, biblioteca, 2 salas 
multimídia, bloco do recreio (cozinha, des-
pensa, banheiros, vestiários, armários para os 
alunos guardarem seus pertences e espaços 
de descanso após o almoço), quadra polies-
portiva e anfiteatro.

Assinada Ordem de Serviço para construção 
do 8º Colégio Sobralense de Tempo Integral

O prefeito Veveu Arruda recebeu, em 
seu gabinete, na última quarta-feira (24), 
o presidente da Câmara de Vereadores em 
exercício, Paulo Vasconcelos. Em pauta, a 
programação do aniversário de Sobral e 
a participação da Renovação Carismática 
nas festividades, além das obras do proje-
to Sobral Novo Centro. “Não há dúvidas de 
que vai ficar muito bom, vai trazer mais vida 
para o centro comercial de Sobral”, avaliou o 
vereador.

Prefeito de Sobral recebe presidente da 
Câmara de Vereadores em exercício

O prefeito Veveu Arruda, imortal da 
Academia Sobralense de Estudos e Letras 
(ASEL) com assento na cadeira n° 37, par-
ticipou, na última sexta-feira (26), da pos-
se de três novos acadêmicos da ASEL, no 
Memorial da Educação Superior de Sobral. 
Comandada pelo presidente da ASEL, José 
Luís Lira, a solenidade contou com a presen-
ça dos acadêmicos, familiares e convidados.

Foram empossados: Ademar Mendes 
Bezerra, com assento na cadeira n° 1, que 
pertenceu ao patrono José Sombra e teve 
como último ocupante Evaristo Linhares 
Lima; Chrislene Carvalho dos Santos Pereira 
Cavalcante, ocupando a cadeira n° 13, pa-

troneada por José de Alencar e, antes, ocu-
pada por Maria Norma Maia Soares; e Davi 
Hélder de Vasconcelos, na cadeira n° 16, do 
patrono Pe. João Augusto da Frota e último 
ocupante José Edinardo Albuquerque Sil-
veira.

Veveu Arruda participa da posse de novos 
membros da Academia Sobralense
de Estudos e Letras

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Ges-
tão irá realizar, na próxima quarta-feira (1º), uma reunião 
com contadores e usuários dos Sistemas de Nota Fis-
cal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e Declaração Digital 
Mensal de Serviços (DMISS). Durante o encontro, que 
acontecerá no Auditório da Prefeitura, será discutido o 
alinhamento das rotinas na utilização dos sistemas.

Serão dadas orientações sobre a utilização dos servi-
ços, bem como esclarecimentos da legislação tributária, 
no que diz respeito ao lançamento e recolhimento do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). De-
vem participar do treinamento empresas que não pu-
deram comparecer às edições anteriores do encontro e 
contribuintes recém credenciados. O evento é gratuito 
e não há necessidade de inscrição.

Prefeitura promove encontro sobre uso 
da Nota Fiscal Eletrônica e Declaração 
Digital Mensal de Serviços

Serviço: 
Auditório da Prefeitura (Rua Viria-
to de Medeiros, 1250, Centro)
Quarta-feira (1º) – a partir das 9h
Entrada gratuita

Prefeitura de Sobral e ASAS 
promoveram I Quermesse

dos Artesãos

A Praça do Theatro São João foi pal-
co de muita música, comidas típicas e 
artesanato durante a I Quermesse da As-
sociação dos Artesãos de Sobral (ASAS), 
realizada na noite da quinta-feira (25), 
como parte das comemorações dos fes-
tejos juninos. Com o apoio da Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE) e da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, o evento reuniu 30 expositores.

A Quermesse conta com apresenta-
ções de vários grupos da Escola de Mú-
sica de Sobral – encerrando o primeiro 
semestre letivo deste ano, apresentação 
da Quadrilha Junina ‘Estrela do Luar’, do 
bairro Dom Expedito, e muito forró pé de 
serra com Rosinha do Acordeom.
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu desta segunda-feira (29) 
aborda o tema Cidade Educadora. “Que-
remos iniciar um planejamento para que 
as políticas públicas e as ações da socie-
dade civil possam se articular pensando 
o futuro de Sobral. Qual a cidade que 
desejamos? Qual o sonho coletivo para 
Sobral? O que queremos que Sobral seja 
como cidade daqui a 25, 30 anos? É um 
convite que fazemos para toda popula-
ção sobralense se envolver na busca da 
definição desse projeto que queremos 
para a nossa cidade”, explica 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 programa é reapre-
sentado às quintas-feiras, no Programa 
Quinta com o Prefeito Veveu, sempre às 
11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (29) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Cidade Educadora é tema do 
Café com o Prefeito Veveu

Trabalho Pleno
Prefeitura oferece workshop 
de colorimetria gratuitamente

Os festejos do aniversário de Sobral tiveram início, na última sexta-feira (26), com o show do 
cantor Toni Garrido, realizado na Margem Esquerda do Rio Acaraú.


