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 Alunos da Escola Antenor Naspolini 
participam da Olimpíada do Saber

Visando preparar os alunos para as 
Avaliações Externas, a Escola Antenor 
Naspolini realizou, no dia 3 de junho, a 
Olimpíada do Saber com os alunos das 
turmas do 3º ano do ensino fundamental. 
A atividade proporcionou a interação das 
disciplinas com atividades físicas, enfati-
zando o momento esportivo vivenciado 
pelo País, Nas Olimpíadas Rio2016.

Os alunos foram divididos em equi-
pes, representadas pelas cores verde, 
amarelo e vermelho, que deviam concluir 
o percurso e responder corretamente 
o jogo de perguntas com direito a torta 
na cara para os alunos que errava a res-
posta. “Acreditamos que o envolvimento 
das crianças com o lúdico traz motivação e 
gosto pela aprendizagem”, afirmou o coor-
denador pedagógico, Villar Vasconcelos.

Além de preparar os alunos para as 
provas, o objetivo foi criar momentos em 
que se promova a integração dos alunos. 
“As avaliações externas têm grande impor-
tância para os professores e alunos em nos-
sas escolas e nada melhor do que revisar 
os conteúdos de uma forma mais lúdica, 
trazendo uma leveza e descontração para 
os alunos durante esse processo”, afirmou a 
diretora Rosejânia Dias.

Ecoa Sobral oferece 200 vagas gratuitas 
em cursos profissionalizantes

Dando continuidade ao Projeto Vidas em Ascensão, a Es-
cola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral), 
com o patrocínio da Petrobrás, está com inscrições abertas 
para 200 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes. Ar-
tesanato em cerâmica, conservação de acervos, condução 
cultural de sítios arqueológicos, encadernação, mosaicos, 
pintura em porcelana, pintura em mural e decorativa, vitral e 
xilogravura, compõem o Projeto, que busca oferecer oportu-
nidades de formação e profissionalização.

As inscrições são gratuitas e os interessados deverão se 
dirigir a 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 18h, portando RG, CPF e decla-
ração de escolaridade para realizar inscrição. Leia a matéria 
completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br). 

Sinhá Saboia é o primeiro 
bairro a receber ações da 

campanha ‘Nossa Água
Nossa Vida’

Lideranças locais, professores, agen-
tes de saúde e comunidade em geral 
participaram do primeiro diálogo da 
campanha ‘Nossa Água Nossa Vida’, alu-
siva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 
A ação aconteceu nesta quinta-feira (9), 
no Conselho Local de Desenvolvimen-
to Social e Saúde do Complexo Sinhá 
Sabóia e teve o objetivo de integrar os 
diversos setores e sensibilizar a popula-
ção sobre o uso racional da água, bem 
como a importância da preservação, 
conservação dos recursos hídricos e do 
meio ambiente.

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

Em Sobral
Campanha de Combate ao Trabalho Infantil 
tem início nesta segunda (13)

Em alusão ao Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil, comemorado no dia 
12 de junho, a Prefeitura de Sobral irá re-
alizar, entre os dias 13 e 19 de junho, com 
ações nos Centros de Saúde da Família 
(CSF), Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) e no Sindicato dos Agri-
cultores de Sobral, a Campanha de Com-
bate ao Trabalho Infantil.

O objetivo da semana é alertar comu-
nidade e diferentes núcleos do governo 
sobre a realidade do trabalho infantil, 

uma prática que se mantém em diversas 
regiões do Brasil e do mundo. A progra-
mação da campanha contará com ofici-
nas, salas de espera e amostra cultural, 
envolvendo pais, responsáveis, crianças e 
profissionais.

12 pontos de Sobral recebem serviço de reparo na 
rede de iluminação pública

Dando continuidade aos servi-
ços de melhoria na rede de ilu-
minação pública da cidade, no 

último sábado (11) e domingo (12), 12 
pontos de Sobral receberam equipes 
da Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv) e da empresa 
Citelum. Desta vez, a ação beneficiou o 
distrito de Jaibaras e os bairros Domin-
gos Olímpio, Renato Parente, Padre Pa-
lhano, Campo dos Velhos, Alto da Ex-
pectativa, Derby Club, Alto da Brasília, 
Parque das Nações, Pedrinhas, Centro 
e Campo dos Velhos.

“Nosso trabalho é contribuir para a 
segurança, o lazer e o conforto das pes-
soas que moram em Sobral. A equipe de 
iluminação pública está diariamente re-
alizando serviços como este, ampliando 
a qualidade de vida da população e tor-
nando Sobral uma cidade cada vez mais 
humana”, explicou o titular da Seconv, 
Jorge Trindade.

Na próxima terça-feira (14), às 18h30, o 
palco do Theatro São João receberá o espe-
táculo ‘Loucuras de Amor’, do ‘Projeto Terças 
de Graça’. Para aproximar o público da pro-
dução humorística cearense, o Projeto vem 
realizando apresentações gratuitas e sema-
nais de espetáculos de humor com artistas e 
grupos de teatro.

Com direção de Carri Costa, que atua 
ao lado de Solange Teixeira, a comédia ro-
mântica gira em torno da relação para lá de 
conturbada (e hilária!) entre o mototaxista 
Quintino Paixão e a depiladora Alberlênia 
Tenório. Ela, cansada do enlace de 15 anos, 
decide arrumar as malas e retornar à sua ter-
ra natal. Ele, inconformado com a situação, 

planeja arquitetar maneiras para ela mudar 
de ideia.

Promovido pela Prefeitura de Sobral e 
coordenado pela Secretaria da Cultura e Tu-
rismo, o Terças de Graça conta ainda com o 
apoio do Governo do Estado do Ceará.

Serviço:
Projeto Terças de Graça - Espetáculo ‘Loucu-
ras de Amor’ 
Data: 14 de junho de 2016 (terça-feira)
Horário: 18h30
Local: Theatro São João (Praça São João, 156 
– Centro)
Acesso: Gratuito
Classificação: 12 anos

Terças de Graça
Espetáculo ‘Loucuras de Amor’ será apresentado nesta 
terça-feira (14)

Sobral está entre as cidades 
mais inteligentes do Brasil

No programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu Arruda desta segunda-
-feira (13) foi abordado a colocação de 
Sobral no ranking das cidades mais in-
teligentes e com o maior potencial de 
desenvolvimento do Brasil. “Sobral apa-
rece em 8º lugar no setor da ‘Governan-
ça’ e em 9º lugar no setor da saúde, que 
considerada o número de leitos por habi-
tantes, o índice de desempenho do SUS, 
o número de médicos por habitantes, a 
formação da mão-de-obra para o setor, 
a cobertura populacional da equipe de 
saúde da família, além de itens que ge-
ram saúde ou evitam o desenvolvimento 
de doenças, como a cobertura do sistema 
de coleta de resíduos”, explicou o gestor.

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

‘Disk Iluminação Pública’
Desde abril, foi criado o novo ‘Disk Iluminação Pública’, por 

meio do qual a população pode solicitar gratuitamente o reparo 
na iluminação de praças, ruas e avenidas. “Dependendo do servi-
ço solicitado, o reparo é realizado em um prazo de até 72 horas, em 
todo o Município”, afirmou o coordenador de Iluminação Pública 
de Sobral, Wallykson Vasconcelos. O número ‘Disk Iluminação Pú-
blica’ é 0800-727-7173.


