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Aprovado estudo de viabilidade técnica da área 
do Novo Aeroporto de Sobral

O prefeito Veveu Arruda esteve reuni-
do, nesta quarta-feira (9), em Brasí-
lia, com o ministro da Aviação Civil, 

Guilherme Ramalho, para tratar do projeto 
de implantação do novo aeroporto de So-
bral, contemplado no Plano de Aviação Civil 
do Governo Federal. Na ocasião, foi apre-
sentado o estudo de viabilidade técnica, 
elaborado pela Secretaria de Aviação Civil, 
aprovando a área do aeroporto.

“Estamos pensando no desenvolvimento 
de Sobral e Região Norte para os próximos 30 
anos. O Novo Aeroporto de Sobral está den-
tro da nossa estratégia de dotar o Município 
de uma logística de transportes para os dias 
atuais e para o futuro para impulsionar o de-
senvolvimento da cidade e região, atraindo 
novos investimentos”, disse o prefeito Veveu, que tem se empenhado na concretização 

desse projeto.
Durante o encontro, que contou com 

a participação do deputado federal Leôni-
das Cristino e do assessor de Infraestrutura 
Aeroportuária do Estado do Ceará, Paulo 
Edson Ferreira, foram apresentadas as pró-
ximas etapas do programa: realização de 
estudo preliminar e anteprojeto, em parale-
lo ao licenciamento ambiental, que devem 
ser concluídos em janeiro de 2017, para lan-
çamento do edital de licitação para contra-
tação da empresa que irá elaborar projeto 
executivo para execução de obras.

O novo aeroporto de Sobral será cons-
truído a 22 quilômetros do Centro da Cida-
de, próximo à rodovia CE-178 (estrada para 
Santana do Acaraú), e irá beneficiar mais de 
1,8 milhão de habitantes da Região Norte, 
com um investimento de cerca de R$70 mi-
lhões. Para isso, o prefeito Veveu Arruda tem 
trabalhado, acompanhando todas as etapas 
do projeto em audiências na Secretaria de 
Aviação Civil, em Brasília, e garantindo as 
contrapartidas da Prefeitura como o decre-
to de área de utilidade pública e desapro-
priação do terreno, além do suporte neces-
sário para o desenvolvimento do projeto.

Prefeito Veveu assina ordem de serviço para construção da 4ª Estação 
Juventude nesta sexta-feira (11)

Na noite desta sexta-feira (11), o prefeito 
de Sobral Veveu Arruda assinará, às 19h, a or-
dem de serviço para a construção da Estação 
Juventude do bairro Cohab I. O equipamento 
tem como objetivo promover a inclusão social 
e emancipação de jovens com idade entre 15 
e 29 anos, facilitando o acesso às políticas pú-
blicas por meio de serviços sociais de saúde, 
cultura, cidadania, esporte e lazer. A soleni-
dade de assinatura contará ainda com a apre-
sentação da banda ‘Farra Beat’.

Com a construção de mais esta Estação Ju-

ventude, a 4ª no Município, será expandida 
a capacidade de atendimentos dos jovens 
sobralenses como destacou o coordenador 
de Juventude de Sobral, Igor Bezerra. “O equi-
pamento ampliará o atendimento permitindo 
atender, não apenas os jovens da Cohab I, mas 
também os jovens do complexo Sinhá Sabóia, 
por meio das diversas atividades e ações pro-
movidas pela Prefeitura de Sobral, através das 
Estações Juventude, que realizaram cerca de 50 
mil atendimentos em 2015”, informou.

Prefeitura certifica 50 alunos em curso de 
‘Higiene e Manipulação de Alimentos’

Na última sexta-feira (4), a Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico do Município 
(STDE), certificou 50 alunos participantes do 
curso de ‘Higiene e Manipulação de Alimen-
tos’. A formação, que ofertou 40 horas aula, 
contou com a parceria do Instituto Centro 
de Ensino Tecnológico (Centec).

Durante o curso, que aconteceu entre os 
dias 22 de fevereiro e 4 de março, no Centro 
de Convenções, os participantes aprende-
ram técnicas sobre alimentação saudável, 
carência de nutrientes, noções básicas so-
bre microrganismos e as doenças que po-
dem causar, boas práticas de fabricação, 
preparo de alimentos, controle e armazena-
mento da matéria-prima, descongelamento 
e conservação, e o uso racional da água.

Promovido pela Prefeitura de Sobral e 
coordenado pela STDE, o curso faz parte das 
ações do Programa de Desenvolvimento de 
Eventos de Negócios do Município (Prode-
ne), cujo objetivo é capacitar e aperfeiçoar 
profissionais que se identificam e atuam na 
área de eventos.

Casa da Cultura promove ‘Roda de conversa sobre 
laboratório audiovisual’ nesta sexta-feira (11)

A Casa da Cultura de Sobral promove-
rá nesta sexta-feira (11), às 16h, Roda de 
Conversa sobre os laboratórios de criação 
audiovisual, da Escola Porto Iracema das 

Artes. O encontro tem como intuito forne-
cer orientações sobre o regulamento do 
projeto que selecionará novas propostas de 
roteiros para longas metragens.

Ao todo, serão ofertadas quatro vagas 
para a Região Norte e os roteiros selecio-
nados receberão, durante o ano de 2016, a 
tutoria dos cineastas Karim Aïnouz, Sérgio 
Machado e Marcelo Gomes, além de bolsa 
no valor de R$800. As inscrições são gratui-
tas e devem ser feitas, até o dia 27 de março, 
no site www.portoiracemadasartes.org.br

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

SAAE
Nova Estação de tratamento do Bairro Dom Expedito terá 
capacidade de vazão de 750 metros cúbicos de água

Dando continuidade à ampliação e mo-
dernização do sistema de distribuição de 
água tratada, o Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Sobral (SAAE) está construindo 
uma nova Estação de Tratamento de Água 
(ETA) no bairro Dom Expedito. A estrutura 
será uma das mais modernas do Estado e, 
com vazão de 750 metros cúbicos, irá do-
brar a capacidade de tratamento e a oferta 
de água da Estação já existente.

A obra representa um grande avanço 

no sistema de distribuição de água tratada, 
beneficiando a população dos bairros Dom 
Expedito, Cidade Gerardo Cristino, Parques 
Santo Antônio, São Francisco e Santa Clara, 
Sinhá Sabóia, Cohab I e II, além do distrito 
de Caioca.

Já na última quinta-feira (10), O SAAE in-
terligou o sistema de adutoras próximo ao 
Conjunto Jatobá I e BR-222, ampliando as-
sim a oferta de água no bairro Sinhá Sabóia.

Theatro São João recebe 
Espetáculo ‘Improvisto’ 

nesta sexta-feira (11)

O palco do Theatro São João rece-
berá nesta sexta-feira (11), às 20h, o es-
petáculo ‘Improvisto’, do grupo teatral 
sobralense Bullynagem. Inspirado em 
espetáculos nacionais e internacionais 
como Whose Line it Away, Improvanga-
za, Improvável, Os improváveis, Jogan-
do do Quintal, dentre outros, a ence-
nação será protagonizada pelos atores 
Emanuel Rogério, Carlos Zé Balla, Már-
cio Anderson e convidados. Com classi-
ficação livre, a apresentação é uma rea-
lização da Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Cultura e do Turismo.

 Secretaria de 
Desenvolvimento Social 

divulga resultado final de 
seleção pública

A Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza de 
Sobral (Seds) divulgou, nesta quinta-
-feira (10), o resultado final da seleção 
pública para formação de cadastro de 
reserva do Projeto de Acompanhamen-
to aos Primeiros Sobralenses (Paps). A 
vaga para pedagogo exige experiência 
em trabalho com criança com idade de 
0 a 6 anos e formação continuada. O va-
lor do vencimento é de R$ 2.510,00 com 
carga horária de 40 horas semanais.

O objetivo do Paps é atender crian-
ças entre 0 e 6 anos e suas famílias por 
meio dos Centros de Referência da As-
sistência Social de Sobral (Cras), atuan-
do na formação dos técnicos de refe-
rência que formarão a rede de proteção 
social, melhorando as ações metodo-
lógicas de atuação. Mais informações 
ligue: (88) 3613-2022.

Confira o resultado final no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


