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O governador Camilo Santana, o pre-
feito de Sobral, Veveu Arruda, e o 
secretário das Cidades do Ceará, Ivo 

Gomes, inauguram, nesta sexta-feira (29), às 
19h, o Planetário de Sobral. Na solenidade, 
serão também reinauguradas a pintura da 
Igreja e a requalificação da Praça Nossa Se-
nhora do Patrocínio.

Segundo o prefeito Veveu, o objetivo 
do Planetário de Sobral é enriquecer a edu-
cação na Região, oferecendo às crianças e 
jovens uma experiência com a ciência mais 
completa, atrativa e prazerosa. “Além do 
forte potencial educacional, o planetário é 
também uma opção de lazer, que atrairá e 
beneficiará não só Sobral, como toda a Re-
gião Norte”, destacou o Prefeito.

Planetário de Sobral
Localizado na Praça do Patrocínio, o Pla-

netário comporá, juntamente com o Museu 
do Eclipse e o Observatório Astronômico 
Henrique Morize, o Centro de Ensino e Di-
vulgação Cientifica de Sobral - “Parque da 
Luz”, beneficiando cerca de 1,8 milhões de 
habitantes de toda a Região.

Executado pela Prefeitura de Sobral em 
parceria com o Governo Federal, o planetá-
rio recebeu investimento de cerca de R$5 
milhões, entre construção e aquisição de 
equipamentos. Com a inauguração, o Esta-

do do Ceara passará a ser um dos dois es-
tados brasileiros a possuir dois planetários 
digitais. No Brasil, existe apenas nove equi-
pamentos com tecnologia digital igual ao 
de Sobral.

Vistoria
Para garantir que todos os detalhes se-

jam concluídos, equipes da Prefeitura de 
Sobral têm realizado, nas últimas semanas, 
vistorias diárias às obras do Planetário e 
da Praça do Patrocínio. Na noite da últi-
ma quarta-feira (27), o ex-governador Cid 
Gomes participou de uma dessas visitas. 

Acompanhando o chefe de gabinete do 
Prefeito, Luciano Arruda, Cid conferiu a fina-
lização dos detalhes do projeto do Planetá-
rio e da Praça que já estava sendo visitada 
por moradores do entorno.

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

Primeiro Planetário do interior do Ceará será 
inaugurado hoje (29) em Sobral  Após vencer concurso cultural concor-

rendo com 30 mil crianças de todo o País, 
a aluna da Escola Municipal Senador Carlos 
Jereissati, Sabrina Almeida, de 10 anos, foi 
uma das selecionadas e teve seu conto pu-
blicado no livro-coletânea “Criadores de Co-
meços: Contos das Crianças”. Lançado nesta 

quinta-feira (27), na Feira do Livro Infantil de 
Fortaleza, o livro reúne 30 contos produzi-
dos por estudantes do ensino fundamental 
de quatro estados.

Nesta quinta-feira (27), a Escola Carlos 
Jereissati realizou solenidade para homena-
gear a aluna Sabrina Almeida, que ganhou 
uma coleção de livros com clássicos da lite-
ratura infantil. O livro ‘Criadores de Come-
ços: Contos das Crianças’, no qual foi publi-
cado seu conto ‘Meu amigo imaginário’, será 
encaminhado para 203 escolas públicas dos 
municípios participantes no Brasil e serão 
distribuídos em Sobral.

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

Estudante da rede municipal de ensino tem 
texto publicado em livro-coletânea nacional

Contando com a participação de enti-
dades públicas e privadas, aconteceu nesta 
quinta-feira (28), o Seminário de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, promovido pelo Centro de 
Referência Especializado de Assistência So-
cial (Creas) de Sobral. “O objetivo é tornar a 
sociedade cada vez mais consciente quanto 
ao assunto e a necessidade de se denunciar 
quando se tiver um mínimo de suspeita”, ex-
plica a coordenadora do Creas, Nara Mota.

O evento foi resultado de uma cam-
panha realizada pelo Creas no município 
de Sobral durante todo o mês de maio, le-
vando palestras a escolas da rede pública e 
privada, faculdades e nos Centros de Refe-

rência de Assistência Social de Sobral, num 
total de 27 atividades para um público de 
mais de 800 pessoas.

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

Seminário discute ações para combate ao abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes

Os sobralenses que não efetuaram o 
pagamento da cota única e da primeira 
parcela do IPTU 2015, ou não receberam, 
através dos Correios, os carnês do impos-
to têm até hoje (29) para procurar a Casa 
do Contribuinte de Sobral e regularizar a 
situação. O contribuinte que pagar o IPTU 
em cota única (à vista) terá 10% de des-
conto no valor total do tributo.

Com os recursos do IPTU, a Prefeitura 
de Sobral investe em ações para melhorar 
a vida dos sobralenses, com mais quali-
dade nos serviços de Saúde, Educação, 
Segurança, Limpeza Urbana e em diversas 
outras áreas. Pagando o IPTU em dia, o 
contribuinte investe no desenvolvimento 
do Município.

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

Encerra hoje (29) prazo de 
quitação de cota única e da 

primeira parcela do IPTU 2015

A Secretaria de Educação de Sobral 
realiza, nesta sexta-feira (29), no Theatro 
São João, o V Festival Municipal do Prê-
mio Peteca - Programa de Educação con-
tra a Exploração do Trabalho da Criança 
e do Adolescente. A partir das 13h, alu-
nos da rede pública de ensino de Sobral 
farão apresentações musicais, esquetes 
teatrais, pinturas, contos e literatura de 
cordel.

As melhores produções irão repre-
sentar Sobral no Festival Estadual do Prê-
mio Peteca, no qual as escolas sobralen-
ses já foram premiadas por quatro anos 
consecutivos. Atualmente, a Secretaria 
de Educação realiza oficinas do progra-
ma em 28 escolas, com atividades de 
conscientização e incentivo ao protago-
nismo artístico.

Leia a matéria completa no Blog de 

V Festival Municipal do 
Prêmio Peteca será realizado 

nesta sexta (29)

O combate à dengue foi tema de semi-
nário realizado na última quarta-feira (27), 
quando foi apresentado o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela Secretaria da 
Saúde de Sobral para combater o mosquito 
Aedes Aegypti. Além da dengue, o mosqui-
to também é transmissor de duas novas do-
enças, a Febre de Chikungunya e Zika Vírus.

A gestão municipal vem trabalhando 
para conscientizar a população da impor-
tância do seu envolvimento no combate ao 
mosquito. “O cidadão tem que vestir a camisa 

da família e entrar na batalha contra o mos-
quito. Se cada um fizer sua parte nós iremos 
eliminá-lo,”  explicou o vice-prefeito Carlos 
Hilton Soares.

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

Prefeitura de Sobral 
realiza seminário voltado 
para o combate à dengue

O prefeito Veveu Arruda voltou a se 
reunir, na noite desta quinta-feira (28), com 
representantes da Companhia Energética 
do Ceará (Coelce), da construtora Direcio-
nal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), técnicos e secretários da gestão 
com o intuito de acompanhar as ações que 
foram estabelecidas no último encontro e já 
estão em andamento, ampliando a quanti-
dade de serviços voltados para melhorar a 
qualidade de vida dos moradores do Resi-
dencial Nova Caiçara.

Das mãos da engenheira da construtora 
Direcional, Luiza Campos, o Prefeito Veveu 
recebeu a chave do escritórios onde a equi-

pe da empresa atenderá as demandas dos 
moradores. “O nosso intuito é responder às 
solicitações da comunidade com esse ponto 
da Direcional instalado dentro do residen-
cial. Dessa forma, a comunidade terá um 
maior apoio para qualquer problema que 
venha a acontecer”, garantiu a engenheira.

Em seguida, o Prefeito reforçou a impor-
tância da Secretaria de Segurança e Cida-
dania dar celeridade à implantação de um 
ponto fixo da Guarda Municipal dentro do 
Nova Caiçara e da oferta frequente de servi-
ços da Secretaria de Saúde. “Vamos ampliar 
ainda mais a segurança no Nova Caiçara 
com um ponto fixo da Guarda Municipal 

durante 24 horas na entrada do residencial, 
que fica no bloco 8. Além disso, os morado-
res terão acesso a saúde na própria comu-
nidade, com consultas e remédios”, explicou 
o Prefeito.

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

Prefeito Veveu Arruda realiza reunião de acompanhamento 
dos serviços prestados no Residencial Nova Caiçara


