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RIO 2016 
Tocha Olímpica é recebida com festa pela 

população sobralense

Euforia e felicidade eram as emoções 
que dominavam os 62 condutores 
da Tocha Olímpica pelo Município, 

assim como da multidão que acompa-
nhou o trajeto da Chama pelos 12 km do 
revezamento na tarde da última quarta-
-feira (8).  Sobral foi a oitava cidade cea-
rense a receber o revezamento no Ceará, 
e uma das duas ‘Cidade Celebração’ do Es-
tado, onde o símbolo olímpico pernoitou. 

A Tocha chegou ao Município às 16h 
e iniciou seu percurso às 16h30, saindo 
do Arco de Nossa Senhora de Fátima. Os 
condutores foram recebidos com festa e 
expectativa pelas principais vias do Mu-
nicípio, onde vinham sendo aguardados 
por sobralenses de todas as idades que 
ansiavam por fazer parte desse momen-
to histórico. Para o prefeito Veveu Arruda, 
Sobral escreveu sua parte na história das 
Olimpíadas com muita honra. “Estou ex-
tremamente feliz com a forma que o sobra-
lense acolheu a Tocha Olímpica, com muito 
calor e educação, participando em peso 
desse momento único da história do nosso 
País”, destacou.

Chegando à Margem Esquerda do Rio 
Acaraú às 19h, e tendo como último con-
dutor o estudante Edilson Freitas da Silva 
Filho, responsável por acender a Pira Lo-
cal, a Chama permaneceu acesa por meia 
hora e logo foi recolhida pelos flame kee-
pers – os guardiões da chama. Em clima 

de emoção, a paratleta Juliana de Lima, 
penúltima condutora, foi a porta voz dos 
revezadores sobralenses e pediu por um 
País mais justo, honesto e igualitário.

Para o professor e treinador Cleyton 
Gomes, escolhido pela Nissan para parti-
cipar do momento, a noite foi a realização 
de um sonho que vinha sendo esperado 
há mais de um ano. “Quando tive a opor-
tunidade, me inscrevi no site e incentivei vá-
rios amigos e atletas sobralenses, que tam-
bém foram escolhidos e estão participando 
hoje nesse momento único nas nossas vi-
das. Essa oportunidade, para quem vive e 
respira o esporte, é uma honra, um marco 
para a vida”, afirmou emocionado.

Prefeitura intensifica manutenção na 
rede de iluminação pública de Sobral

Desde o último dia 30 de maio, a Pre-
feitura de Sobral, através da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv) 
e da empresa Citelum, restabeleceu 282 
pontos de iluminação em todo o Municí-
pio. As ações percorreram os bairros Cam-

po dos Velhos, Centro, Junco, Terrenos 
Novos, Sinhá Saboia, Cohab III, Pedrinhas, 
Alto da Brasília e Parque Mucambinho.

“Foi uma grande ação desenvolvida 
pelos nossos técnicos que se empenharam, 
durante essas duas últimas semanas, para 
restabelecer os pontos de luz de pratica-
mente toda a sede do Município. É impor-
tante frisar também que nos próximos dias 
mais duas equipes da empresa Citelum es-
tarão chegando na cidade para melhorar 
ainda mais o nosso atendimento do Disk 
Iluminação Pública e demais serviços refe-
rentes a iluminação”, explicou o titular da 
Seconv, Jorge Trindade. Leia a matéria com-
pleta no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br). 

Prefeitura realiza mutirões de limpeza 
em 12 bairros do Município

A Prefeitura de Sobral intensificou, en-
tre os dias 1º e 8 de junho, os mutirões re-
alizados pelas equipes responsáveis pela 
limpeza urbana. Ao todo, 12 bairros rece-
beram o atendimento que contava com 
retirada de entulhos e mato, recuperação 
de meios fios, praças e playgrounds, além 
de poda de árvores. Junco, Campo dos 
Velhos, Centro, Padre Ibiapina, Terrenos 
Novos e Sinhá Saboia foram alguns dos 
pontos atendidos.

“Todos os dias encaminhamos pelo me-
nos duas equipes de garis para a realização 
do mutirão de limpeza em bairros e distritos 
da Cidade. O principal objetivo é eliminar 
todos os focos de proliferação do mosquito 
Aedes aegypi. Além disso, temos a obriga-
ção de manter a nossa cidade limpa para 

o bom uso dos espaços públicos, portanto, 
é de extrema importância a participação 
da população, mantendo a cidade limpa e 
denunciando quem joga lixo na rua”, ressal-
tou o secretário de Conservação e Servi-
ços Públicos, Jorge Trindade.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br). 

 Prédio da Farmácia Popular 
do Brasil em Sobral passa 

por reforma
A Secretaria Municipal de Saúde in-

forma que a Farmácia Popular do Brasil, 
localizada na Rua Conselheiro José Júlio 
887, passará por pequena reforma na 
estrutura do prédio, ficando desativada 
até a próxima segunda-feira (13).

Portanto, os usuários de medica-
mentos gratuitos para tratamento de 
hipertensão e diabetes devem se dirigir 
às farmácias conveniadas ao programa 
‘Aqui tem Farmácia Popular’, portando 
RG e CPF, além da receita carimbada, as-
sinada pelo médico, com a data de vali-
dade de seis meses a partir da prescri-
ção e contendo o endereço do paciente.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br). 

Centro de Educação Infantil 
Arry Rocha desenvolve 

Projeto Encontro de Casais

O Centro de Educação Infantil Prof. 
Arry Rocha de Oliveira, no Alto da Bra-
sília, promoveu o 8º Encontro de Casais, 
na última sexta-feira (3). Na ocasião, fo-
ram abordados os temas ‘Um Coração 
sem Sequelas’, ‘Tolerância e Paciência 
a dois’ e realizado um baile romântico, 
além de dinâmicas para estreitar os la-
ços afetivos entre os casais.

O Projeto Encontro de Casais é rea-
lizado pelo CEI Arry Rocha desde feve-
reiro de 2015, quando foram atendidos 
25 casais formados por pais de alunos 
e por funcionários do CEI. Neste ano, 
estão inscritos 35 casais que participam 
de encontros mensais que são realiza-
dos em diferentes locais e espaços para 
oferecê-los uma maior variedade de ati-
vidades que motivem a maior participa-
ção dos casais.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br). 

Theatro São João
Orquestra Sinfônica da UFC Sobral apresenta 
concerto musical neste sábado (11)

A Orquestra Sinfônica da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC) de Sobral, 
apresentará Concerto Musical, às 20h, 
deste sábado (11), no Theatro São João. 
Composições de grandes nomes da mú-
sica erudita e popular, brasileira e interna-
cional, como Alberto Nepomuceno, Oscar 
Lorenzo Fernândez, Camargo Guarnieri, 
Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Piotr Illitch 
Tchaikvosky, Johannes Brahms, Astor Pia-
zzolla e Vangelis, compõem o repertório 
da apresentação.

Com o objetivo de difundir a cultura 

orquestral na Região Norte, as atividades 
da Orquestra Sinfônica da UFC Sobral 
iniciaram em 2015, como um projeto de 
extensão formado por professores e estu-
dantes do curso de Música (licenciatura), 
assim como por estudantes de outros cur-
sos e músicos da comunidade.

A apresentação é uma realização da 
Orquestra Sinfônica da UFC Sobrla e con-
ta com o apoio da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria da Cultura e do Tu-
rismo, e da Escola de Cultura, Comunica-
ção, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral).

A paratleta Juliana de Lima, penúltima condutora, 
foi a porta voz dos revezadores sobralenses

O maestro Wilson Brasil foi o primeiro condutor da 
Tocha do Município de Sobral.

O show do cantor Avnéh Vinny encerrou a noite de 
celebração

Na Margem Esquerda, mais de 10 mil pessoas tiveram animação  garantida pela programação da Prefeitura 
de Sobral e do Comitê Olímpico

Programação Cultural
Para quem aguardou a chegada da To-

cha na Margem Esquerda, a animação foi 
garantida pela programação cultural da 
Prefeitura de Sobral e do Comitê Olímpi-
co. As apresentações iniciaram às 16h e 
animaram a população com distribuição 
de brindes, apresentações e muita música 
até o momento da chegada da Chama, que 
culminou com o show do cantor Avnéh 
Vinny, assistido por mais de 10 mil pessoas, 
entre as que acompanharam o percurso e 
as que aguardaram a cerimônia da Pira no 
local.

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


