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Theatro São João recebe X Bienal Internacional 
de Dança do Ceará

O palco do Theatro São João irá receber, 
a partir desta sexta-feira (23), apresentações 
da 10ª edição da Bienal Internacional de 
Dança do Ceará. Entre as exibições, que são 
gratuitas e seguem até o próximo domingo 
(25), estão o espetáculo argentino ‘Durama-
dre’, a encenação suíça ‘Apersona’, e a coreo-
grafia cearense ‘Bar baro’.

Com mais de 70 apresentações de ar-
tistas locais, nacionais e internacionais na 
capital, Fortaleza, e em oito cidades do in-
terior do Estado, a X Bienal Internacional de 
Dança do Ceará acontece há 18 anos e trará 
ainda artistas de países como Bélgica, Cabo 
Verde, Coréia, França e Portugal.

Uma realização do Governo do Estado 
do Ceará, através da Secretaria da Cultura, e 

Petrobrás, a Bienal conta com o co-patrocí-
nio da Caixa Econômica e, em Sobral, conta 
com o apoio da Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria da Cultura e do Turismo.

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

Outubro Rosa
Equipes de saúde participam de ações de 
prevenção do câncer de mama

Durante todo o mês de outubro, a Pre-
feitura de Sobral está realizando várias 
ações para chamar a atenção da popula-
ção para prevenção ao câncer de mama. As 
ações fazem parte da programação da cam-
panha Outubro Rosa. Uma delas, aconteceu 

na quadra da Escola Mocinha Rodrigues e 
reuniu, na tarde da última quarta-feira (21), 
moradores do Bairro Terrenos Novos, duran-
te a ginástica comunitária ‘Grupo da Paz’

Durante a atividade, a equipe do Cen-
tro de Saúde da Família (CSF) dos Terrenos 
Novos esteve presente para tirar dúvidas e 
conscientizar os participantes sobre os cui-
dados com a prevenção. Para Suely Araújo, 
moradora do bairro e participante do gru-
po, “é importante abrir este espaço para uma 
equipe de saúde tirar nossas dúvidas. Temos 
aqui senhoras de todas as idades”, contou.

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

Nesta sexta (23)
VII Exposição de Produtos Regionais de Taperuaba 
reunirá 30 expositores

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), irá promover na próxima 
sexta-feira (23), a 7ª Exposição de Produtos 
Regionais de Taperuaba (EXPORTA). Nesta 
edição, a feira reunirá 30 expositores de ar-
tesanato, confecções, gastronomia e produ-
tos da agricultura familiar, com o propósito 
de divulgar e valorizar a produção e cultura 
locais, contribuindo para o desenvolvimen-

to socioeconômico da comunidade.
A EXPORTA é uma ação do Projeto Circui-

to de Feiras nos Bairros e Distritos, do Progra-
ma Trabalho Pleno, realizado pela Prefeitura 
de Sobral e coordenado pela STDE, em parce-
ria com o Espaço Cultural de Taperuaba, Se-
cretaria de Agricultura e Pecuária, Boticário, e 
Associação dos Moradores de Vassouras.

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

Esporte Cidadão
Prefeitura leva serviços, esportes 

e cidadania à população do 
bairro Padre Palhano

Com o propósito de ofertar servi-
ços à população, bem como promover 
a prática esportiva e contribuir para o 
acesso a cidadania, a Prefeitura de So-
bral, através da Secretaria do Esporte 
leva, neste sábado (24), o Esporte Ci-
dadão para a Praça da Igreja São João 
Batista, no bairro Padre Palhano, a partir 
das 7h30.

Com serviços gratuitos como emis-
são de RG, agendamento de Carteira de 
Trabalho, passe do idoso e do deficien-
te, aferição de pressão arterial, teste de 
glicemia, jogos e atividades recreativas, 
a ação conta com a parceria das secre-
tarias da Sáude, Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico, Conservação e 
Serviços Públicos, Cidadania e Seguran-
ça, além da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros.

Serviço:
Esporte Cidadão
Data: 24 de outubro (sábado)
Local: Praça da Igreja São João Batista 
(Padre Palhano)
Horário: a partir das 7h30
Acesso: Gratuito

Mutirão de Limpeza
Prefeitura recolhe 14 

carradas de lixo do bairro 
São Francisco

Com o intuito de reforçar a manu-
tenção da limpeza urbana e ampliar a 
saúde da população, a equipe do Muti-
rão de Limpeza da Prefeitura de Sobral 
realizou, nesta quinta-feira (22), ação 
no bairro São Francisco. Por meio do 
trabalho de 12 homens, que retiraram 
entulhos e realizaram poda nas árvo-
res, foram recolhidas 14 carradas de 
lixo e encaminhadas para o aterro sani-
tário do Município.

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

Segurança
Raio e Ciopaer começam a atuar em Sobral a partir 

deste sábado (24)
Governador Camilo Santana e prefeito Veveu Arruda inauguram nova base da Ciopaer 

e Batalhão do Raio, no Becco do Cotovelo, a partir das 9h.

A partir deste sábado (24), Sobral e 
Região Norte contarão com reforço 
nas ações policiais. O governador 

Camilo Santana e o prefeito Veveu Arruda 
inauguram a nova base do Batalhão de Po-
liciamento de Rondas de Ações Intensivas 
e Ostensivas (BPRaio) e da Coordenadoria 
Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). A 
solenidade terá início às 9h, no Becco do Co-
tovelo, que comemora 173 anos, e contará 
com a participação da vice-governadora e 
primeira-dama, Izolda Cela; do secretário de 
Segurança do Estado, Delci Teixeira, e dos 
deputados Leônidas Cristino e Ivo Gomes.

Às 10h, será apresentado, na Praça da 
Coluna da Hora, o novo batalhão do BPRaio, 
que contará com 53 profissionais, divididos 
em 8 equipes, 32 motos e duas viaturas, 
além do equipamento de proteção indivi-
dual (EPI), como coletes e armamento dos 
policiais. Dentro do projeto de interioriza-
ção do PBRaio, Sobral é o terceiro município 
do Ceará a receber equipes fixas do bata-
lhão especializado no patrulhamento tático 
com motos, beneficiando 33 municípios da 
Região Norte.

“O Raio e a Ciopaer estarão integrados aos 
outros serviços da Polícia Civil, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Fede-
ral, Guarda Civil Municipal, cada um com sua 
especificidade de ação, procurando articula-
damente trabalhar pela segurança no municí-
pio de Sobral. O nosso esforço é para que essa 
ação também seja articulada com o Judiciá-
rio, com o Ministério Público, com a Defenso-
ria Pública para que a gente tenha uma ação 
sempre mais eficiente no combate à criminali-
dade”, disse o prefeito Veveu Arruda.

A comitiva também visitará a base da 
Ciopaer e do BPRaio em Sobral, localizada 
às margens da pista do aeroporto Virgílio 
Távora. O prédio conta com recepção, sala 
administrativa para o BPRaio e outra para a 
Ciopaer, quatro salas multiuso para a unida-
de aérea, uma sala para uso do Governo do 
Estado e um hangar com capacidade para 
duas aeronaves.

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

ENEM 2015
Prefeito garante transporte para mais de 5.300 estudantes de Sobral

O prefeito Veveu Arruda recebeu, na 
última quarta-feira (21), em seu gabinete, 
juntamente com o secretário de Educação, 

Julio Cesar da Costa, o coordenador da 6ª 
Coordenadoria Regional de Desenvolvi-
mento da Educação (Crede 6), Daniel da 
Costa. A pauta do encontro foi o transpor-
te dos alunos do Município que irão fazer o 
Exame Nacional do Ensino Médio, neste fim 
de semana.

Com o apoio garantido pelo Prefeito, 
mais de 5.300 alunos de 17 escolas do en-
sino médio de Sobral deverão fazer o Enem 
neste sábado (24) e domingo (25). “A realiza-
ção dessa avaliação representa uma grande 
oportunidade para o ingresso dos nossos alu-

nos no Ensino Superior e, consequentemente, 
a realização de um sonho desses jovens e de 
seus familiares”, disse o coordenador da Cre-
de 6, Daniel da Costa.

Criado pelo Governo Federal, o Enem 
2015 contará com mais de 7 milhões de can-
didatos realizando as provas em todo o Bra-
sil. Os portões fecham às 12h, no horário do 
Ceará e cada participante deve ter em mãos 
caneta esferográfica de tinta preta, fabrica-
da em material transparente. É obrigatória a 
apresentação de documento de identifica-
ção original com foto válido.


