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Sobral recebe I Simpósio Estadual para 
Vigilância Epidemiológica e Assistência de 
Microcefalia e Arboviroses

Na manhã dessa quarta-feira (27), a Se-
cretaria da Saúde do Estado realizou no Cen-
tro de Convenções de Sobral o ‘I Simpósio 
Estadual para Vigilância Epidemiológica e 
Assistência de Microcefalia e Arboviroses’. O 
encontro foi um momento de preparação de 
gestores, médicos e enfermeiros para o en-

frentamento à dengue, Chikungunya e Zika.
Zika em gestante, manejo clínico da 

dengue, chikungunya e zika, enfrentamen-
to da microcefalia no Estado do Ceará, e 
como reconhecer casos de crianças afeta-
das pela zika intraútero; foram alguns dos 
temas debatidos no evento.

Dentro das temáticas, o professor da 
Faculdade de Medicina da UFC, Luciano 
Pamplona, apresentou as ferramentas dis-
poníveis e as perspectivas para o controle 
do Aedes aegypti. O docente destacou a im-
portância de ‘não deixar água parada’.

Mais informações com o Núcleo de Vigi-
lância Epidemiológica de Sobral (88) 3614-
9039.

 Matrículas abertas para oficina de 
dança nos Centros de Referência 

de Assistência Social

Os Centros de Referência de Assistên-
cia Social de Sobral (Cras) estão com ma-
trículas abertas para a Oficina de Dança 
até a próxima sexta-feira (5). Podem par-
ticipar crianças de 5 a 17 anos que fazem 
parte do Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos dos Cras (SCFV) dos 
Cras Irmã Oswalda, Mimi Marinho, Dom 
José e Regina Justa.

“É uma oportunidade única para estas 
crianças, para que elas desenvolvam seus 
talentos, mas principalmente para fortale-
cer os laços comunitários e afetivos entre 
elas”, ressaltou a secretária de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Extrema Pobre-
za de Sobral (Seds), Valdízia Ribeiro.

As aulas começam já na primeira se-
mana de fevereiro, sendo que as matrícu-
las só podem ser feitas pelos pais ou res-
ponsáveis e estes precisam comprovar a 
matrícula escolar. Mais informações: (88) 
3613-2022.

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria do Esporte, participou na última 
segunda-feira (25), do Seminário ‘Oportu-
nidades com a Lei de incentivo ao Esporte 
2016’, realizado, em Fortaleza, no Auditório 
Blanchard Girão da Secretaria do Esporte do 
Estado do Ceará.

O evento, cujo intuito foi esclarecer e 
mostrar as oportunidades que prefeituras, 
federações, associações esportivas, equi-
pes, atletas e demais interessados podem 
ter por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, 
contou com a presença do diretor ministe-
rial do Departamento de Incentivo ao Es-
porte, Marcos Ponce; secretário Estadual do 
Esporte, Jeová Mota; além de servidores e 
secretários de várias prefeituras municipais.

Na oportunidade, o secretário do Espor-
te de Sobral, Rosaldo Freire, apresentou ao 
titular da pasta Estadual, Jeová Mota, pro-
gramas para o município. “Nós levamos ao 
conhecimento do secretário Jeová Mota os 
programas e ações que a Prefeitura Munici-
pal vem desenvolvendo para promover po-
líticas púbicas, que ampliem a abrangência, 
bem como incentivem a prática esportiva em 
Sobral,” informou Rosaldo que destacou o 
intuito da participação no evento. “Nosso 
objetivo aqui é aprofundar conhecimentos 
acerca da lei (nº 11.438/2006) de incentivo ao 
esporte, de modo a buscar a maximização do 
aproveitamento de recursos por parte do mu-
nicípio e, posteriormente, repassarmos para 
as instituições de Sobral”, concluiu.

Prefeitura de Sobral participa de Seminário Estadual sobre Lei de 
Incentivo ao Esporte

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria do Esporte, está com inscrições 
abertas, desde o último dia 21, para as es-
colinhas do Núcleo de Atenção Esportivo 
Social (Naes). Crianças e jovens, com idade 
entre sete e 20 anos, podem se inscrever 
gratuitamente para as modalidades de fut-
sal, handebol, voleibol, vôlei de areia, bas-
quete, skate, badminton, tênis e bicicross.

As inscrições podem ser realizadas, das 
8h às 14h, na sede da Secretaria do Espor-
te, localizada no Ginásio Poliesportivo Dr. 
Plínio Pompeu, na Praça da Juventude (Vila 

União) ou no Residencial Nova Caiçara, 
onde as aulas acontecem. Mais informa-
ções: (88)3614-7288/3614-7531.

Serviço:
Escolinhas do Naes
Locais: Ginásio Poliesportivo (Rua Mauro 
Andrade, 400 - Alto da Brasília), Praça da 
Juventude (Vila União) e Residencial Nova 
Caiçara.
Acesso: Gratuito
Informações: (88)3614-7288/3614-7531

Prefeitura de Sobral oferece escolinhas 
gratuitas para nove modalidades esportivas

A população sobralense recebe das mãos 
do governador Camilo Santana e do 
prefeito Veveu Arruda o 9º Centro de 

Educação Infantil (CEI), no bairro Cidade José 
Euclides. A solenidade de inauguração será 
nesta quinta-feira (28), a partir das 17h, e con-
tará com a presença da vice-governadora Izol-
da Cela, dos deputados Leônidas Cristino e Ivo 
Gomes e da população.

O CEI ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’ atende-
rá 208 crianças de 0 a 5 anos, nas modalidades 
de creche a pré-escola. A unidade conta com 
quatro salas de aulas climatizadas, dormitó-
rio, berçário/lactário, laboratório de informá-
tica, refeitório, cozinha, parque infantil, entre 
outros espaços. Foram investidos cerca de 
R$1.006.172,23 para construção e aquisição 
de equipamento e mobiliário, com recursos 
da Prefeitura de Sobral e do Governo do Es-
tado.

A educação tem sido uma prioridade da 
gestão do prefeito Veveu Arruda, que tem a 
melhor rede municipal de educação do Brasil, 
segundo avaliação do Ministério da Educação. 
“Nesse novo CEI nossas crianças terão todo o 
carinho, amor, segurança, zelo e cuidado para 
garantir que cresçam e se desenvolvam bem. 
Nós estamos formando uma nova geração em 

Sobral, que não será apenas seguidora de um 
destino pré-estabelecido pela condição socio-
econômica de exclusão, mas protagonistas de 
suas próprias vidas”, destaca o prefeito.

Com os 12 Centros de Educação Infantil 
em funcionamento no Município foi possível 
atender todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-
escola e ampliar para 44,8% o atendimento 
de crianças de 0 a 3 anos em creches. Já 
foram beneficiados com um novo Centro 
de Educação Infantil os moradores dos 
bairros Novo Recanto, Sumaré, Santa Casa, 
Alto da Brasília, Vila União, Cohab II (Jatobá), 
Domingos Olímpio e Parque Santo Antônio.

É HOJE! Governador Camilo Santana e prefeito
Veveu Arruda inauguram Centro de Educação 
Infantil no bairro Cidade José Euclides

Foram iniciadas, nesta terça-feira 
(26), as obras de construção da nova es-
trada do Boqueirão, que liga a localida-
de a sede de Sobral. Com 11 km exten-
são, a via receberá pavimento asfáltico 
e sinalizações horizontal e vertical. Para 
conferir de perto a concretização dessa 
conquista histórica dos moradores da 
localidade, o prefeito Veveu Arruda vi-
sitou o canteiro de obras na zona rural 
da sede de Sobral. A obra irá melhorar o 
trânsito de pessoas, o transporte escolar 
e o escoamento da produção agrícola.

A obra atende um compromisso 
assumido pelo prefeito Veveu Arruda 
junto aos moradores da localidade. “Es-
tamos iniciando hoje as obras de constru-
ção da nova estrada do Boqueirão, uma 
conquista com o apoio do Governador 
Camilo, da Vice-Governadora Izolda e do 
Deputado Estadual Ivo Gomes. Reivin-
dicação veterana dos moradores agora 
atendida. O meu compromisso era calça-
mento com pedra tosca, será asfalto. Mui-
to feliz com essa conquista”, comemorou 
o prefeito Veveu.

Iniciadas obras de pavimentação asfáltica da estrada do Boqueirão
Com 11 km de extensão, a construção da nova estrada atende um compromisso assumido pelo prefeito 

Veveu Arruda com os moradores da localidade


