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9º Colégio Sobralense de Tempo Integral será 
construído em Taperuaba

Com festa para celebrar conquistas da educação sobralense, o prefeito Veveu assinou 
a ordem de serviço que garantiu início das obras

O prefeito Veveu Arruda assinou, na 
noite de quarta-feira (17), no distri-
to de Taperuaba, a ordem de servi-

ço que garantiu o início da construção do 
9º Colégio Sobralense de Tempo Integral. 
“Vocês terão neste ano aqui em Taperuaba 
um Colégio Sobralense de Tempo Integral 
funcionando para servir aos adolescentes do 
distrito. E nós vamos acompanhar a execução 
dessa obra, que já foi iniciada com terrapla-
nagem”, comemorou o prefeito. 

Na ocasião, também foram premiados 
alunos, professores e escolas que se desta-
caram no Torneio Khan Academy nas Esco-
las 2015, plataforma para o ensino da mate-
mática de forma personalizada, com o uso 
do computador. “Resolvemos fazer a entrega 
dessa premiação aqui como homenagem a 
educação de Taperuaba e região, que tem as 
melhores escolas do município de Sobral. Um 
dos melhores Ideb do Brasil (9,0) é da Escola 
Araújo Chaves, no distrito de Bilheira”, disse 
Veveu. 

O Colégio Sobralense de Tempo Integral 
de Taperuaba seguirá o modelo dos que 
já estão em funcionamento no Complexo 
Monsenhor Aloísio e em Aracatiaçu, com 
capacidade para atender a 540 alunos do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental. A esco-
la contará com 12 salas de aula; laboratório 
de matemática, física, biologia, química e 
informática; biblioteca; cantina; sala para di-
retoria, coordenação, professores e grêmio; 
quadra poliesportiva coberta; anfiteatro, 
entre outros. 

A última escola inaugurada em Taperu-
aba foi a Escola Cesário Barreto, há quase 
20 anos. “A ordem de serviço que está sendo 
assinada aqui é uma coisa inédita em todo o 
Brasil porque não é qualquer distrito que terá 
uma escola nos padrões das que serão cons-
truídas aqui em Sobral, com um currículo di-
ferenciado e um investimento de cerca de R$5 
milhões. A manutenção dessa escola vai cus-
tar anualmente R$2,5 milhões, desde salário 
de professores e funcionários, transporte de 
alunos, luz, energia e água. E isso gera quali-
dade de educação, mas também movimento 
na comunidade, mais dinheiro, mais empre-

go, mais gente estudando e fazendo coisa 
boa”, destacou o secretário de Educação, 
Júlio Cesar da Costa.

Participaram da solenidade, o vice-pre-
feito Carlos Hilton Soares; o secretário de 
Educação, Julio Cesar da Costa; o vereador 
Emídio Silva; a secretária de Urbanismo, Pa-
trimônio e Meio Ambiente, Gizella Gomes; 
a secretária de Agricultura e Pecuária, Luiza 
Barreto; a gerente do Espaço Cultural de 
Taperuaba, Socorro Brasileiro; e a comuni-
dade. 

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

Para discutir detalhes operacionais da 
passagem da tocha olímpica pelo Municí-
pio, o prefeito Veveu Arruda recebeu nes-
ta quarta-feira (17), no auditório da Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa), representantes da Força Nacional 
de Segurança, do Ministério da Justiça. O 
encontro foi direcionado para avaliar os 
detalhes do percurso e projeta a ação dos 
órgãos de segurança.

“A passagem da tocha olímpica por Sobral 
é um marco histórico e, portanto é necessário 
e importante ser discutido todos os detalhes 
técnicos e estratégias para garantir a segu-
rança  de todos que acompanharão um even-

to desta proporção,” observou  Veveu, que se 
colocou a inteira disposição para cooperar 
com o trabalho dos militares.

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

Rio 2016
Prefeitura e Força Nacional de Segurança discutem 
planejamento da passagem da Tocha Olímpica por Sobral

Para ouvir as demandas dos moradores 
de Taperuaba, o prefeito Veveu Arruda e o 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares, acompa-
nhados dos secretários de educação e de 
saúde, se reuniram com representantes do 
Conselho Local de Saúde e Desenvolvimen-
to Social, nesta quarta-feira (17), no Espaço 
Cultural do Distrito.

Na ocasião, o Prefeito ouviu as reivindi-
cações da comunidade e falou das medidas 
já adotadas. “Já conseguimos aprovar no 
Ministério da Saúde o projeto de ampliação 
e reforma do Centro de Saúde de Taperuaba, 
que criará espaço para termos mais um den-
tista, e oferecer melhores condições de tra-
balho. Estamos adquirindo 16 novas ambu-
lâncias, uma para cada distrito e Taperuaba 
vai ganhar uma nova, mantendo a que tem 
aqui para facilitar as coisas. E até meados de 
março vamos inaugurar o Centro de Saúde 
da Bilheira para servir a população daquele 
distrito”.

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

Taperuaba
Prefeito Veveu Arruda se reúne com representantes do 
Conselho Local de Saúde e Desenvolvimento Social

Na última quarta-feira (17) a Secretaria 
de Agricultura e Pecuária de Sobral (Seagri) 
recebeu representantes da Cooperativa de 
Produção da Agricultura Familiar e Biocom-
bustível (Cooperbio), do Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais e associa-
ções do Município a fim de discutir a criação 
de uma cooperativa de agricultores familia-
res. A iniciativa irá facilitar a comercialização 
dos produtos da agricultura familiar.

“Além destes, as pequenas agroindústrias 
também serão apoiadas, para que os produ-
tos oriundos da agroecologia e da economia 
solidária cheguem ao mercado de forma or-

ganizada e certificada com a qualidade que 
o consumidor merece”, ressaltou a titular da 
pasta, Luiza Barreto.

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

Criação de cooperativa de agricultores familiares é tema 
de reunião na Secretaria da Agricultura e Pecuária

 Encerram nesta sexta-feira (19) as ins-
crições para curso de ‘Higiene e Mani-
pulação de Alimentos’.  Os interessados 
devem se dirigir, das 8h às 14h, à sede 
da Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico (STDE) de Sobral, 
localizada no Centro de Convenções (Rua 
Visconde de Sabóia, 300 – Junco), portan-
do RG e CPF. As inscrições são gratuitas e 
as vagas limitadas.

Voltado a profissionais que atuam no 
setor alimentício, bem como a jovens e 
adultos que estão em busca de qualifi-
cação profissional, o curso faz parte das 
ações do Programa de Desenvolvimento 
de Eventos de Negócios do Município 
(Prodene) promovido pela Prefeitura de 
Sobral, através da STDE.

A formação acontecerá no Centro de 
Convenções de Sobral, entre os dias 22 de 
fevereiro e 4 de março, em dois horários; 
de 8 às 12h e das 14 às 18h. Mais infor-
mações: (88)3611-6311.  

Inscrições para curso de 
Higiene e Manipulação de 
Alimentos encerram nesta 

sexta-feira (19)

Nesta sexta-feira (19), encerram as 
inscrições para a 24ª turma da Guarda 
Mirim de Sobral. O programa de estágio, 
que desde a última turma oferece 130 
vagas, foi criado em 2004 e atua na inte-
gração social e formação moral e cívica 
dos adolescentes.

Para participar os interessados de-
vem ter idade entre 14 e 17 anos, resi-
direm em Sobral, ter o consentimento 
formal dos pais e estar matriculado na 
escola, a partir do 6º ano do ensino fun-
damental. Entre os documentos necessá-
rios para a inscrição estão comprovante 
de escolaridade, cópia da certidão de 
nascimento ou identidade e cópia do 
comprovante de residência.

A seleção acontecerá em duas fases. 
A primeira ocorrerá por meio de prova 
objetiva e a segunda por meio de entre-
vista. Os aprovados na seleção receberão 
uma bolsa-auxílio mensal no valor de RS 
126,60, durante o período do estágio.

Confira o edital do Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)

Último dia de inscrições 
para 24ª turma do programa 

Guarda Mirim


