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Caminhão do Peixe atenderá os bairros 
Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo

Entre os dias 20 e 22 de janeiro, das 7h 
às 13h, o Caminhão do Peixe estará nos bair-
ros Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo, res-
pectivamente. Desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Caminhão 
Feira do Peixe leva à população sobralense 

peixe e derivados (bolinha, linguiça e filé de 
peixe) a preços mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, beneficia ainda 
os produtores da Região, incrementando o 
comércio do pescado no Município.

Centro de Educação Infantil do 
bairro Cidade José Euclides será 
inaugurado no próximo dia 28

O governador Camilo Santana e o pre-
feito Veveu Arruda inauguram, na 
quinta-feira (28), às 19h, o Centro 

de Educação Infantil (CEI) ‘Dinorá Gondim 
Lins Aragão’, no bairro Cidade José Euclides. 
A entrega da unidade, que estava marcada 
para esta sexta-feira (22), foi remarcada para 
compor a agenda do Governador. Este é o 
9º CEI entregue pelo prefeito Veveu que já 
universalizou o atendimento na pré-escola 
para crianças de 4 e 5 anos e ampliou o 
atendimento em creches para crianças de 0 
a 3 anos.

Com capacidade para atender 128 
crianças de 0 a 5 anos, o CEI da Cidade José 
Euclides conta com quatro salas de aulas 
climatizadas, dormitório, berçário/lactário, 
laboratório de informática, refeitório, cozi-
nha, parque infantil, entre outros espaços. 
Para construção e aquisição de equipa-
mento e mobiliário foram investidos R$ 
1.006.172,23 com recursos da Prefeitura de 
Sobral (R$530.133,68) e do Governo do Es-

tado (R$476.038,55) com empréstimo jun-
to ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

No total serão construídos 19 novos 
Centros de Educação Infantil que garanti-
rão cobertura de 75% das crianças de 0 a 
3 anos. Os próximos CEI inaugurados serão 
nos bairros Padre Palhano e Cohab II. Já re-
ceberam novos Centros de Educação Infan-
til os moradores dos bairros Novo Recanto, 

Sumaré, Santa Casa, Alto da Brasília, Vila 
União, Cohab II (Jatobá), Domingos Olímpio 
e Parque Santo Antônio.

Serviço:
Inauguração do CEI ‘Dinorá Gondim Lins 
Aragão’
Dia: 28 de janeiro, às 19h
Av. Ministro César Cals Oliveira, s/n – Bairro 
Cidade José Euclides

Abertas 660 vagas para o ‘Jovem Aprendiz’
Com objetivo de criar oportunidades voltadas à 

cidadania, inclusão social e profissional, o Instituto 
de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) em par-
ceria com a Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
está com inscrições abertas para 660 vagas para o Pro-
grama Jovem Aprendiz, destinadas ao setor industrial.

A seleção é direcionada para jovens com idades 
entre 18 e 22 anos, do sexo masculino, com ensino mé-
dio completo, que tenham interesse em ingressar no 
mercado de trabalho. Os interessados devem se dirigir 
a sede do SINE/IDT em Sobral, localizada na Rua Paulo 
Aragão, 659 - Centro, ao lado da Igreja do Abrigo, por-
tando RG, CPF, carteira de trabalho, certificado de con-
clusão do ensino médio e comprovante de endereço. 
Mais informações: (88) 3677-4274.

Abertas no último dia 14, as inscrições 
para os Grupos de Bois e Reisados de Sobral 
seguem abertas até a próxima quinta-feira 
(21). Os grupos interessados em participar 
das apresentações deverão realizar inscri-
ção na Escola de Cultura, Comunicação, 
Ofícios e Artes (Ecoa Sobral), localizada na 
Travessa Adriano Dias de Carvalho, nº 135 
- Centro (ao lado do Restaurante Popular), 
das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Nesta edição, serão selecionados 20 gru-

pos adultos e 10 infantis, que receberão in-
centivos para montagem no valor bruto de 
R$2.100 e R$ 1.100 para as categorias adulto 
e infantil, respectivamente. Os grupos con-
templados com o incentivo para monta-
gem farão apresentações em locais, datas 
e horários estabelecidos no regulamento 
de participação. Este ano, as apresentações 
acontecerão entre os dias 23 de janeiro e 20 
de fevereiro, com programação nos bairros 
e distritos de Sobral.

Últimos dias
Inscrições para Grupos de Bois e 
Reisados encerram nesta quinta (21)

Moradores da Cohab II 
participam da campanha de 
combate ao Aedes Aegypti

Dando continuidade ao intenso traba-
lho de combate ao aedes aegypti, a Pre-
feitura de Sobral realizou um momento de 
conscientização junto aos moradores do 
bairro Cohab II, na última sexta-feira (15), 
para alertar sobre os cuidados necessários 
para evitar o nascimento do mosquito que 
transmite dengue, chikungynya e zika. A 
atividade faz parte da campanha que tem 
como tema ‘Todos contra o Mosquito’.

Na ocasião, a gerente do Centro de 
Saúde da Família do bairro, Danielli Men-
des, falou sobre a importância da partici-
pação da comunidade. “É preciso que todos 
façam sua parte. Se cada um tirar quinze 
minutos por dia nós vamos combater esse 
mosquito. Os sintomas são parecidos para 
as três doenças, mas no caso da dengue e da 
chikungunya a febre é alta. A zika manifesta 
febre baixa e dores leves nas articulações. Já 
a chikungunya apresenta dor intensa nas 
articulações que pode durar meses. Por isso, 
é importante procurar uma unidade de saú-
de para diagnóstico correto”, explicou.

Para evitar o acúmulo do lixo em local 
inadequado, o Banco de Mudas do Mu-
nicípio também irá arborizar um terreno 
que era utilizado pela comunidade como 
lixão. E durante a reunião a agente de saú-
de Maria José Balica propôs que os mo-
radores apadrinhassem uma árvore para 
cuidar e evitar que a área volte a acumular 
lixo.


