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A Prefeitura de Sobral 
oferece cursos gratuitos de 
inglês, espanhol, informática 
e montagem e manutenção 
de computadores para os 
alunos das escolas públicas. 
As matrículas no curso de 
informática serão realizadas 
no dia 20 de janeiro e os in-
teressados em cursar Inglês, 
espanhol, montagem e ma-
nutenção deverão se matri-
cular na quinta-feira (23), no 
Palácio de Ciências e Línguas 
Estrangeiras, das 7h às 13h, 
por ordem de chegada.

O aluno da escola pública 
deve apresentar declaração 
atualizada da escola onde es-
tuda e documento de identi-
dade com foto. Para os alu-
nos das escolas particulares, 
universitários e demais inte-
ressados o curso custa cinco 

Prefeitura de Sobral oferece cursos de 
inglês, espanhol e informática gratuitos

A Escola de Música de Sobral Maes-
tro José Wilson Brasil estará com as ma-
trículas abertas a partir da próxima ter-
ça-feira (12). Com capacidade para 600 
vagas, a Escola oferece formação pessoal 
e profissional em 23 cursos nas áreas de 
instrumentos, canto e musicalização.

A matrícula para os veteranos come-
ça no próximo dia 12. Já a matrícula dos 
novatos acontecerá no dia 19 de janeiro. 
Os interessados devem entregar na sede 
da Escola de Música (Av. Dom José, 426, 
Centro), das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h30, uma foto 3x4; e cópias do RG ou 
certidão de nascimento, comprovante 
de residência e declaração de matrícu-
la em escola pública, para ser isento da 
mensalidade. Já estudantes da rede par-
ticular pagarão mensalidade de R$80. 
Estudantes de universidades públicas 
têm desconto de 50% nas mensalidades. 
Saiba mais: (88) 3611-5484.

Matrículas para Escola de 
Música terão início na

terça-feira (12)

Ao todo, serão ofertados 
gratuitamente 23 cursos de 
prática instrumental, canto e 

musicalização

No último dia 30 de dezembro, o Está-
dio do Junco recebeu a visita do perito da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 
e engenheiro civil, Osmar Delboni Júnior. 
Com o objetivo de elaborar um laudo de 
engenharia do estádio, acerca da inspeção 
técnica do equipamento esportivo, a visita 
foi acompanhada pelo secretário do Espor-
te de Sobral, Rosaldo Freire.

“É de extrema importância recebermos 
peritos qualificados, especialmente creden-
ciados pela CBF, para que possamos melhorar 

cada vez mais as instalações do nosso estádio 
municipal,  garantindo assim, uma melhor  
segurança e conforto aos frequentadores, 
além de assegurar a permanência do Municí-
pio na rota dos eventos esportivos estaduais e 
nacionais,” destacou o Secretário.

Arquibancadas, saídas de emergência, 
acessibilidade para pessoa com deficiência, 
banheiros adaptados, dentre outros itens 
estruturais foram avaliados pelo perito, que 
atestou as condições de segurança do está-
dio para receber eventos profissionais.

Estádio do Junco é aprovado em avaliação 
técnica da Confederação Brasileira de Futebol

parcelas de R$78 ou taxa única de R$312. Já os professores 
das escolas públicas municipais e estaduais pagam R$195 
divididos em duas parcelas.

Fundado há 16 anos, o Palácio de Ciências e Línguas 
Estrangeiras é o maior curso de línguas estrangeiras do Ce-
ará, com cerca de 2 mil alunos de inglês e espanhol, por 
semestre. Mais de 50 mil jovens já foram atendidos pelos 
diversos cursos oferecidos pelo equipamento que também 
oferta vagas para os laboratórios de biologia, química e fí-
sica, todos gratuitos para alunos de escolas públicas. Saiba 
mais: (88) 3611-2025.

Nesta quinta (7)
Sobral sedia lançamento do Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti

Sobral sediará, nesta quinta-feira (7), 
reunião do Comitê Gestor Estadual 
de Políticas de Enfrentamento à Den-

gue, Chikungunya e Zika, reunindo pre-
feitos dos 55 municípios da macrorregião 
Norte. O encontro será realizado no Centro 
de Convenções (Salão Plutão), às 9h30, e 
reunirá também secretários de saúde, co-
ordenadores da atenção primária, agentes 
comunitários de saúde, representantes das 
igrejas, do Exército, do Corpo de Bombei-
ros e do Ministério Público de toda a Re-
gião.

O evento foi anunciado pelo prefeito 
Veveu Arruda em entrevista coletiva con-
cedida nesta terça-feira (5). “Em Sobral con-
duzimos esse processo de combate ao aedes 
aegypti há algum tempo com êxito e temos 
conseguido, com o apoio da comunidade 

sobralense, controlar o mosquito. Na sede te-
mos mantido sob controle o índice de infes-
tação do mosquito, mas em alguns distritos 
o índice acima do aceitável. O cidadão preci-
sa se envolver porque o aedes aegypti causa 
problemas gravíssimos e a morte, além disso 
está trazendo com o zika um problema gra-
ve, que é a microcefalia”, explicou o Prefeito.

A ação faz parte do Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Mosquito Aedes aegyp-
ti lançado pelo governador Camilo San-
tana, no último dia 21 de dezembro, em 
Fortaleza. O Comitê visa propor, articular, 
coordenar e avaliar as ações de controle do 
vetor, para reduzir a incidência das doen-
ças e seus efeitos, além de auxiliar a pes-
quisa relacionada às ações de vigilância, 
prevenção, atenção à saúde e controle da 
dengue, chikungunya e zika.

Na última terça (5), Veveu Arruda concedeu entrevista 
coletiva para a anunciar a reunião do Comitê Gestor 
Estadual de Políticas de Enfrentamento ao aedes aegypti

Inauguração da Praça da Várzea
A solenidade de inauguração da Praça da 

Várzea, que será realizada nesta quinta-feira 
(7), às 19h, também foi pauta da coletiva. 
A quarta praça requalificada pelo Prefeito 
de Sobral faz parte do ‘Sobral Novo Centro’, 
maior projeto de requalificação de centros 
históricos em execução no Brasil, idealizado 

por Veveu Arruda, quando era secretário da 
Cultura do Município. 

Pelo Sobral Novo Centro as principais 
ruas do centro histórico tiveram o asfalto 
substituído por blocos de concreto inter-
travados, além das calçadas padronizadas, 
retificadas e alargadas, com acessibilidade 
para cadeirantes e deficientes visuais. O 

próximo passo será a internalização da fia-
ção. “Já foi concluída toda a infraestrutura 
subterrânea para iniciarmos a internalização 
pela rua Oriano Mendes, da Catedral até a rua 
Cel. Mont’Alverne, como um projeto piloto. Por 
tanto, a Praça da Várzea faz parte deste proje-
to para em seguida prosseguirmos em outras 
ruas”, afirmou Veveu Arruda.


