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RIO 2016
Tocha Olímpica chega a Sobral no dia 8 de junho

Para planejar o revezamento da To-
cha Olímpica no Ceará, foi realizado 
um encontro preparatório, na última 

sexta-feira (16), em Fortaleza, no Palácio da 
Abolição, com o governador Camilo Santa-
na, o ministro do Esporte, George Hilton, o 
ministro das Comunicações, André Figuei-
redo, e a participação de prefeitos e secre-
tários, como o prefeito Veveu Arruda e o 
secretário de Esporte, Rosaldo Freire.

A Tocha Olímpica deverá chegar a So-
bral no dia 8 de junho de 2016, saindo do 
Arco de Nossa Senhora de Fátima, percorre-
rá as principais ruas e pontos históricos de 
Sobral e seguirá para a Margem Esquerda, 
onde será realizada uma celebração e a cha-
ma olímpica passará a noite. Cerca de 60 
pessoas deverão conduzir a Tocha Olímpi-
ca em Sobral. “É um marco histórico a Tocha 
Olímpica passar a noite em Sobral. Vai ficar 
marcado na nossa história e na memória de 
muitas pessoas que vão poder participar des-
te evento”, disse o prefeito Veveu Arruda.

No Ceará, 15 cidades receberão o reve-
zamento da Tocha; Aquiraz, Aracati, Barba-
lha, Barroquinha, Camocim, Cariri, Caucaia, 

Crato, Forquilha, Fortaleza, Granja, Irauçu-
ba, Itapajé, Juazeiro do Norte, Massapê e 
Sobral. Em todo o Brasil, a Tocha Olímpica 
passará por 300 cidades e será carregada 
por 12 mil pessoas. Qualquer pessoa pode 
participar do revezamento da Tocha, basta 

que seja indicada por um amigo que conte 
o quanto a sua história faz a diferença. Para 
ser um condutor da Tocha, basta acessar o 
site do Rio 2016. (http://www.rio2016.com/
revezamento-da-tocha/)

Alunos da rede municipal de ensino de Sobral conquistam 417 
medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia
Número recorde de medalhas evidencia qualidade da educação nas escolas de Sobral

Os alunos da rede municipal de ensino 
de Sobral conquistaram 417 medalhas na 
XVIII Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA), sendo 139 de ouro, 133 
de prata e 145 de bronze. O número recorde 
é 234% superior ao resultado do ano passa-
do, quando foram conquistadas 178 meda-
lhas.

Criado pelo prefeito Veveu, em 2014, o 
Colégio Sobralense de Tempo Integral Ma-
ria Dorilene Arruda Aragão foi a escola mu-
nicipal que conquistou o maior número de 
medalhas (67) na OBA e, ainda, seis meda-
lhas de bronze na IX Mostra Brasileira de Fo-
guetes, com lançamento de 110,05 metros. 
A Escola Maria do Carmo Andrade, na sede, 
e Escola José Inácio, no Jordão, ficaram em 
2º e 3º lugar, com 65 e 53 medalhas, respec-
tivamente.

Entre as estratégias adotadas pelo Co-
légio Sobralense de Tempo Integral, estão 
a criação da Turma Olímpica, composta por 
40 alunos que têm preparação intensiva 
para essas avaliações. “Montamos grupos de 
estudos, clubes juvenis, oferecemos disciplina 

eletiva voltadas para as olimpíadas e aulões 
aos sábados. Já estamos tendo resultados 
melhores que escolas particulares do Municí-
pio”, explica o diretor Pedro Grandson.

A OBA é organizada pela Agência Es-
pacial Brasileira (AEB), pela Sociedade As-
tronômica Brasileira (SAB) e a Eletrobrás 
Furnas, com o objetivo popularizar o ensi-
no de Astronomia e de Astronáutica junto 
a professores e estudantes de todo o País, 
além de promover a integração entre a co-
munidade científica e estudantil.

Veja a lista das escolas que conquis-
taram medalhas na OBA 2015 no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Domingo no Parque
Evento reúne mais de 200 jovens em sua 
terceira edição

No último domingo (18), o Parque da 
Cidade foi palco da terceira edição do ‘Do-
mingo no Parque’. O evento, que tem o ob-
jetivo de incentivar a ocupação dos espaços 
públicos, reuniu mais de 200 jovens ao som 
da banda Lágrimas da PS, do poeta Luizito 
Miguel e da apresentação Vocal da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC).

“Mais uma vez os jovens sobralenses estão 
de parabéns por estarem aderindo ao projeto 
de ocupação, pois dessa forma estamos traba-
lhando para que outros espaços públicos tam-
bém sejam ocupados com arte, música, lazer, 
fotografia e esporte”, ressaltou o coordenador 
de Juventude de Sobral, Igor Bezerra.

Para a advogada Morgana Monte, o 
evento acaba se tornando uma opção inte-

ligente para os jovens da cidade. “Acredito 
que o Domingo no Parque veio em boa hora 
para os jovens da cidade porque somos ca-
rentes de opções culturais aos fins de semana. 
Além disso, o projeto está deixando os domin-
gos mais animados e cheios de vida”, opinou.

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

Repasses do Garantia-Safra 2014/2015 
começam ainda este mês

Ainda neste mês de outubro, o Governo 
Federal começa a fazer os repasses do Ga-
rantia-Safra 2014/2015 aos agricultores que 
se cadastraram no programa no ano passa-
do. No Ceará, serão beneficiados 106.131 
agricultores, sendo 3.566 de Sobral.

A autorização se deu por meio da Por-
taria nº 47 da Secretaria da Agricultura Fa-
miliar do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, publicado na última segunda-feira 
(19), no Diário Oficial da União. Os paga-

mentos, que caem diretamente na conta do 
agricultor, serão realizados nas datas defini-
das pelo calendário de benefícios sociais da 
Caixa Econômica Federal.

O Programa Garantia-Safra é um segu-
ro pago pelos Governos Federal, Estadual e 
Municipal, com o objetivo de garantir renda 
mínima para a sobrevivência dos agriculto-
res, em caso de perda igual ou superior a 
50% da lavoura. Saiba mais: (88)3611-5835.

Lei de Ocupação
Prefeitura de Sobral prorroga prazo para cadastramento

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Urbanismo, Patrimônio Histórico 
e Meio Ambiente (Seurb), ampliou o prazo 
para cadastramento de vendedores que uti-
lizam o espaço público para comercialização 
de mercadorias. Agora, os ambulantes têm 
até o dia 30 de outubro para realizarem a 
inscrição na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. 

A ação cumpre a lei municipal número 1484, 
de junho deste ano, e tem o objetivo de re-
gularizar a comercialização em praças e cal-
çadas.

“O processo de regulamentação passa por 
três etapas. A primeira já está em vigor, que é o 
cadastramento dos comerciantes que utilizam 
o espaço público para realizar vendas; o segun-
do é o processo de análise desses cadastros, 
quando iremos licenciar os profissionais que 
poderão atuar no espaço público. O terceiro e 
último é a regulamentação, nesta, os escolhi-
dos terão um período para levar a documenta-
ção necessária e receber o alvará de ocupação”, 
explicou a titular da Seurb, Gizella Gomes.

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

Estação na Comunidade
Prefeitura leva atividades 

culturais e esportivas para jovens 
do Residencial Nova Caiçara

Na última sexta-feira (16), a Coorde-
nadoria de Juventude da Prefeitura de 
Sobral (Coojuv), promoveu um dia in-
teiro com atividades para os jovens do 
Residencial Nova Caiçara, durante a se-
gunda edição da ‘Estação na Comunida-
de’. O evento contou com programação 
formativa, esportiva e cultural e teve “o 
objetivo de fomentar espaços de prota-
gonismo juvenil, ampliando o acesso ao 
lazer, a cultura, e as práticas esportivas”, 
explicou o coordenador da Coojuv, Igor 
Bezerra.

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

Prefeitura realiza missão 
técnica para gestores 

da Loja do Artesanato de 
Sobral

Para conhecer a logística de comer-
cialização, setor de produção, estoque, 
estratégias de vendas e site, a Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), promoveu, no último dia 14 de 
outubro, uma missão técnica empresa-
rial para gestores da Loja do Artesanato 
de Sobral.

Durante a visita ao Centro de Arte-
sanato Ana Sansho Martins, no municí-
pio de Mucambo, mediada pelo artesão 
Gilmar Martins, reconhecido nacional-
mente pelo empreendedorismo social, 
colaboradores da Loja do Artesanato, 
técnicos da STDE e do Sebrae, conhe-
ceram o case de sucesso da Carqueijo 
Artesanato, quando também passaram 
por um processo de aperfeiçoamento.

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


