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Choro e Jazz
Show de Pablo Fagundes e Cainã Cavalcante reúne 
centenas de expectadores no Theatro São João

O Palco do Theatro São João recebeu 
na noite deste domingo (14), o espetáculo 
musical do consagrado gaitista brasiliense 
Pablo Fagundes e do aplaudido violonista 
cearense Cainã Cavalcante. Ladeados pelo 
mestre da percussão, Valério Xavier, o show   
reuniu centenas de amantes de choro e jazz.

A apresentação musical dos artistas, 
que participaram do Festival Jazz & Blues, 
em Guaramiranga, trouxe para o público de 
toda a Região Norte muito chorinho com a 
união entre gaita e violão por meio da im-
provisação e criatividade das composições 
próprias do mais recente disco de Pablo Fa-
gundes, ‘De Braços Abertos’. O show contou 
ainda com releituras de grandes exemplares 
da música brasileira e alguns clássicos do 
jazz, como “Spain”, de Chick Corea.

Para o prefeito Veveu Arruda “o lega-
do cultural de Sobral, tem uma trajetória de 
música muito importante, por meio da es-
trutura existente no Município, como a Esco-

la de Música Maestro José Wilson Brasil, que 
foi criada em minha gestão na Secretaria da 
Cultura (1997-2004). Portanto, é uma alegria 
enorme poder ver o Theatro São João cheio, 
nesta noite de domingo, para receber músicos 
tão talentosos que estão aqui hoje para divi-
dir um pouco deste talento com os músicos 
maravilhosos que nós também temos aqui”, 
destacou.

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

‘Diniz Social’
Crianças atendidas pelo Cras Mimi Marinho 
receberão óculos gratuitamente

Na próxima quarta (17) e sexta-feira (19), 
a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate à Ex-
trema Pobreza de Sobral (Seds), em parceria 
com as Óticas Diniz, irá realizar a primeira eta-
pa do projeto ‘Diniz Social’. A iniciativa con-
siste no atendimento de crianças, com idade 
entre 6 e 12 anos, em situação de vulnerabili-
dade social, que precisam usar óculos.

Em Sobral, o Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) Mimi Marinho foi o 

escolhido para a implantação do projeto que 
espera atender, no mínimo, 50 crianças do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. “Nossa intenção é fazer este projeto 
em todos os Cras. Para isso vamos ver como se 
dá este primeiro para, então, podermos fazer 
uma melhor avaliação”, explicaram os direto-
res das Óticas Diniz em Sobral, Alan Dantas 
e Lívia Costa. “Este mês foi escolhido por coin-
cidir com o início do período letivo, para que 
estas crianças não tenham nenhum prejuízo 
escolar”, concluíram.

No primeiro momento será feita a tria-
gem das crianças através de teste de acuida-
de visual. Após os exames, as crianças pode-
rão escolher o óculos que melhor se adapte 
a cada. Está programada para o dia 27 de fe-
vereiro a finalização do projeto com a entre-
ga dos óculos em uma manhã de lazer com 
equipes de recreação, contadores de história, 
entre outras atrações.

Serviço:
Testes de acuidade visual
Local Cras Mimi Marinho
Data: quarta-feira (17) - 8h/ sexta-feira (19) - 14h

Cultura
Último dia de inscrições 

para seleção pública para 
contratação temporária e 

cadastro de reserva
A Prefeitura de Sobral, através da 

Secretaria da Cultura e do Turismo, en-
cerra nesta segunda-feira (15) as inscri-
ções para seleção pública para quatro 
vagas de agente administrativo, 10  de 
auxiliar de serviços gerais (seis para 
contratação imediata e quatro para 
cadastro de reserva) e 16 para porteiro 
(sete para contratação imediata e nove 
para cadastro de reserva). As provas 
acontecem no próximo dia 24.

Confira o edital no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Programa ‘Melhor em 
Casa’ é tema do Café com o 

Prefeito Veveu

O programa Melhor em Casa foi o 
tema do Café com o prefeito Veveu des-
ta segunda-feira (15). “Eu considero um 
dos programas mais importantes, mesmo 
que ele não atenda um número grande 
de pessoas, ele atende pessoas que estão 
em uma situação de saúde muito grave e, 
geralmente, são pessoas com dificuldades 
socioeconômicas. Este programa oferece 
todos os cuidados médicos de que a pessoa 
necessita com um serviço humanizado e 
acolhedor, sem tirar o paciente da sua fa-
mília e sem os riscos de contaminação e in-
fecção hospitalar”, afirmou Veveu Arruda.

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 (15) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

 Todos contra o Mosquito
Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti 

reúne multidão no Centro de Sobral

Um verdadeiro exército com agentes 
de saúde, agentes de endemias e 
servidores de diversos órgãos públi-

cos com atuação em Sobral lotou a Praça de 
Cuba no Dia Nacional de Mobilização contra 
o Aedes aegypti, realizado no último sábado 
(13). Sob o comando do Prefeito de Sobral, o 
objetivo da mobilização era chamar a aten-
ção da população que circulava pelo Centro 
de Sobral com distribuição de panfletos 
com os cuidados necessários para elimina-
ção de focos do mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e do vírus zika.

O cortejo seguiu em caminhada até 
o Becco do Cotovelo, onde Veveu Arruda 
falou da importância da participação de 
todos. “Essa é uma ação intersetorial do po-
der público, mas todos nós todos os dias nos 
nossos locais de trabalho, na nossa casa, na 
nossa rua devemos fazer algo para evitar a 
proliferação desse mosquito que está tirando 
vidas. Porque o esforço do poder público não 

conseguirá combater o mosquito sem o em-
penho de cada sobralense”, alertou o Prefei-
to em sua fala no programa Show do Ivan 
Frota.

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

Assinatura da ordem de serviço dá início à construção do primeiro Centro 
de Educação Infantil do Residencial Nova Caiçara

Para oferecer atendimento escolar para 
as crianças do Residencial Nova Caiçara, o 
prefeito Veveu Arruda assinou, na última 
sexta-feira (12), a ordem de serviço para 
construção do primeiro dos três Centros de 
Educação Infantil, que serão construídos no 
Residencial. A solenidade contou com a pre-

sença de moradores, secretários municipais 
e dos vereadores Emídio Silva, Christianne 
Coelho, Itamar Ribeiro, Antônio Galdêncio e 
Raimundo Carneiro.

“Começamos a construção dos primeiros 
equipamentos sociais do Nova Caiçara com 
três Centros de Educação Infantil que serão 
suficientes para atender todas as famílias 
daqui. Já iniciamos a obra de uma Escola de 
Ensino Fundamental na Cohab II e está em 
licitação a construção de um Colégio Sobra-
lense de Tempo Integral dentro do Nova Cai-
çara. Até março deveremos entregar mais 832 
moradias à famílias que estarão deixando de 
pagar aluguéis caros, dividir moradias com 
familiares e morar em áreas de risco”, afirmou 
o prefeito Veveu Aruda, que pediu a priori-
zação de contratação de moradores do Re-
sidencial que também terá dois Centros de 

Saúde da Família.
Segundo o secretário de Educação, Jú-

lio Cesar da Costa, Sobral já universalizou o 
atendimento na pré-escola para crianças de 
4 e 5 anos e está com uma cobertura de cer-
ca de 50% das crianças em creches. 

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


