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Jornada ampliada
Crianças têm aula de balé na creche do Novo Recanto

As pequenas alunas do Centro de Edu-
cação Infantil (CEI) Tereza Rodrigues dos 
Santos, no bairro Novo Recanto, dão os pri-
meiros passos na dança nas aulas de balé 
oferecidas todas as segundas-feiras e quin-
tas-feiras das 17h às 18h. “A dança contribui 
para a coordenação motora, flexibilidade e 
no desenvolvimento integral das crianças. As 
aulas começaram há 1 mês e já é perceptível 
a evolução das alunas até na sala de aula 
porque no balé elas brincam com disciplina 
e concentração. Uma criança que pratica al-
guma atividade física leva isso para a vida”, 
explica a educadora física e professora de 
dança, Valfilha Cavalcante.

Em todas as turmas do CEI do bairro 
Novo Recanto, uma das 9 creches inaugu-
radas pelo prefeito Veveu Arruda, são ofe-
recidas atividades recreativas trabalhando 
coordenação, agilidade, flexibilidade, velo-
cidade, entre outras que contribuam para o 
desenvolvimento integral da criança. O CEI 
do Novo Recanto atende 208 crianças de 0 a 

5 anos, do berçário até as séries iniciais.
A iniciativa faz parte das ações do Proje-

to Jornada Ampliada, oferecidas no contra-
turno em todas as escolas da Rede Munici-
pal de Ensino, com atividades de incentivo 
à leitura como contação de histórias, além 
de dança, teatro, música, capoeira, artes vi-
suais e reforço escolar. O objetivo é a forma-
ção de leitores com ações intersetoriais, que 
ampliem a jornada escolar dos alunos, uti-
lizando a leitura como ferramenta central, 
contribuindo para a melhoria da aprendiza-
gem dos alunos.

Crianças atendidas pelo Cras Mimi Marinho 
participam de segunda fase do projeto ‘Diniz Social’

No último sábado (27), a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Extre-
ma Pobreza (Seds) de Sobral promoveu, no 
Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) Mimi Marinho, em parceria com as 
Óticas Diniz, a segunda etapa do projeto ‘Di-
niz Social’, que beneficiou 35 crianças com 
a doação de óculos de grau. Elas passaram 
por uma triagem que selecionou inicial-
mente 80 crianças do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos, e apresen-

taram algum problema visual.
“A ação deste sábado foi a parte do exa-

me oftalmológico, onde foi constatado, pe-
los oftalmologistas das Óticas Diniz, o grau 
de cada uma destas 35 crianças”, explicou a 
coordenadora do Cras Mimi Marinho, Livra-
mento Albuquerque. “Além disso, elas pude-
ram escolher a armação que mais gostaram e 
que melhor se adaptou ao rosto de cada uma”, 
concluiu.

Para entreter as mais de 150 crianças 
presentes, foi organizada ainda uma manhã 
de lazer com atividades lúdicas, palhaços, 
brincadeiras diversas com equipes de recre-
ação, contadores de história e pula-pula. O 
projeto ‘Diniz Social’ consiste no atendimen-
to de crianças, com idade entre 6 e 12 anos, 
em situação de vulnerabilidade social, que 
precisam usar óculos. O projeto conta, ain-
da, com o apoio da Secretaria de Saúde do 
Município.

Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 

lança programação do 
‘Mês da Mulher’

Com o intuito de realizar diversas 
atividades alusivas ao mês da mulher e 
oferecer serviços de qualificação, aper-
feiçoamento profissional e oportunida-
des de negócios, a Secretaria de Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico irá 
ofertar, a partir desta quarta-feira (2), 
oficinas, palestras, exposições, seminá-
rios e passeio ciclístico, para as mulhe-
res sobralenses.

Locais como o Centro de Conven-
ções, North Shopping, Mercado Público, 
Ecoa Sobral, Boulevard do Arco, Museu 
Dom José, Câmara Municipal, Praça São 
João, Centros de Referência de Assistên-
cia Social, Restaurante Popular, Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sobral, 
Distritos, dentre outros, receberão a 
programação que se estenderá até o dia 
31 de março.

Confira a matéria e a programação 
completa no Blog de Sobral (blog.so-
bral.ce.gov.br).

Divulgado resultado do 
edital de ocupação do 

Theatro São João para o 
primeiro semestre de 2016

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Cultura e do Turismo (Se-
cult) divulgou, nesta quarta-feira (2), os 
espetáculos contemplados, que serão 
realizados no Theatro São João, no perí-
odo de março a junho de 2016. Os proje-
tos foram selecionados a partir do edital 
de ocupação do equipamento, lançado 
pela Secult em janeiro deste ano. A rela-
ção com os espetáculos contemplados 
conta com apresentações teatrais, musi-
cais e de dança.

Confira a lista completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).
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Confirmado!
Mais 976 moradias do Residencial Nova Caiçara 

serão entregues segunda-feira (7)

Mais 976 famílias sobralenses reali-
zarão o sonho da casa própria no 
Residencial Nova Caiçara. A soleni-

dade de entrega oficial será realizada nesta 
segunda-feira (7), a partir das 10h. “Possivel-
mente teremos a presença da nossa presiden-
te Dilma, nesta que será a maior entrega que 
realizamos. Eu fico muito feliz de poder con-
tribuir com essa conquista para essas pessoas 
que estão realizando o sonho de todo brasi-
leiro que é o desejo da casa própria”, afirma o 
prefeito Veveu.

Todas as famílias beneficiadas tiveram 
documentação aprovada pelo banco e re-
ceberam visitas para comprovar os dados 
declarados, atendendo aos critérios de mo-
rar em áreas de risco; serem chefiadas por 
mulheres; ter algum membro deficiente ou 
idoso; morar em Sobral há mais de 5 anos e 
ter renda de até três salários mínimos.

Os apartamentos possuem dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro e área de serviço, to-
talizando 43 m². O Residencial conta com 
áreas de lazer, quadras esportivas, espaço 
para atividades comunitárias e comerciais, 
além de três Centros de Educação Infantil, 
que já começaram a ser construídos; duas 
Escolas de Tempo Integral (uma na área do 

empreendimento e outra na Cohab III); dois 
Centros de Saúde da Família (com 5 equipes 
e 50 agentes de saúde) e um Centro de Ar-
tes e Esportes Integrado.

Com essa entrega já são 2.084 famílias 
beneficiadas no maior projeto habitacional 
do interior do Ceará, concluindo a entrega 
das duas primeiras etapas do Residencial. 
No total, mais de 15 mil pessoas irão morar 

nos 3.364 apartamentos do Nova Caiça-
ra, construído através do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, numa parceria entre a 
Prefeitura de Sobral, o Governo do Estado 
do Ceará e o Governo Federal.

Prefeito Veveu Arruda e diretoria do SAAE discutem novos investimentos 
na autarquia

O prefeito Veveu Arruda recebeu em seu gabinete o presidente interino do 
SAAE, Ilo Santiago, e membros da direção da Autarquia para tratar do andamento 
de projetos existentes e investimentos em novas ações e serviços. A nova adutora 
do Jordão e a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sumaré, fo-
ram alguns dos assuntos abordados.

Adutora do Jordão

O distrito, situado na Serra do Rosário, receberá uma adutora para ampliar o 
abastecimento de água na localidade, que tem registrado redução gradativa da 
disponibilidade hídrica dos mananciais atuais por conta da estiagem.

De acordo com o projeto, o novo reservatório no Jordão terá capacidade de 
armazenamento de 100 mil litros de água, cinco elevatórias e uma adutora que 
levará água do reservatório do bairro José Euclides II até o distrito do Jordão, com 
cerca de 15 quilômetros de extensão.


