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Prefeito Veveu Arruda assina ordem de serviço
do 10º Colégio Sobralense de Tempo Integral

nesta quarta-feira (16)

O prefeito Veveu Arruda assinará, nes-
ta quarta-feira (16), no distrito de 
Patriarca, a ordem de serviço para 

construção do 10º Colégio Sobralense de 
Tempo Integral. A solenidade será realizada, 
a partir das 19h, na praça do Distrito, com 
show da banda Forró Misturado.

Com capacidade para atender 270 alu-
nos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
o Colégio terá 6 salas de aula; laboratório 
de matemática, física, biologia, química e 
2 de informática; biblioteca; sala de vídeo; 
cantina; pátio coberto; quadra poliesportiva 
coberta; anfiteatro, entre outros, totalizan-
do mais de 3.400 m² de área construída. Na 
obra serão investidos cerca de R$5 milhões, 
com recursos do Governo Federal, através 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação -FNDE (R$3,3 milhões) e da Prefei-
tura de R$1,9 milhão.

Estão sendo construídos os Colégios de 
Tempo Integral nos distritos de Caracará, 
Jaibaras, Jordão, Aprazível, Rafael Arruda, 
Cohab III e Taperuaba. Também já estão 

aprovados e licitados projetos para cons-
trução de outros Colégios Sobralenses de 
Tempo Integral nos distritos de Bonfim e Pa-
tos. Já estão em funcionamento o Colégio 
Sobralense de Tempo Integral do Complexo 
Monsenhor Aloísio e de Aracatiaçu.

SERVIÇO:
Ordem de Serviço do 10º Colégio Sobralen-
se de Tempo Integral 
Data: 16 de março (quarta-feira), às 19h
Local: Praça do Patriarca

Governador Camilo Santana e prefeito Veveu Arruda participaram da 
XIII Cavalgada do Torto

O governador Camilo Santana e o prefei-
to Veveu Arruda participaram, neste sábado 
(12), da 13ª Cavalgada de São José do Torto, 
que reuniu cavaleiros e amazonas percorren-
do Ouro Branco, Rafael Arruda e Pedrinhas. 
O evento, que abre os festejos dos distritos e 
homenageia o padroeiro do Ceará, também 
contou com a presença do ex-governador Cid 
Gomes, do deputado estadual Zezinho Albu-
querque, do vereador Itamar Ribeiro, além de 
prefeitos da região.

Considerada uma das maiores do Brasil, a 
Cavalgada de São José do Torto é promovida 
pela Associação dos Amigos de São José do 
Torto e conta com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, do Governo do Estado do Ceará e da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Dois Colégios Sobralenses de Tempo Integral já estão em funcionamento no Monsenhor Aloísio e em Aracatiaçu.

Prefeitura realiza 9ª edição do Dia Mundial da 
Água e comemora Festa Anual das Árvores

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Urbanismo, Patrimônio Histórico 
e Meio Ambiente (Seurb) e da Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente (AMMA), irá 
promover, entre os dias 15 e 29 de março, 
agenda alusiva ao Dia Mundial da Água e à 
Festa Anual das Árvores.

As ações terão início a partir das 8h30, 
desta terça-feira (15), no auditório do Cen-
tro de Educação a Distância (CED), com a 
palestra ‘Doenças de Veiculação Hídrica e 
Saneamento’, que será proferida pelo coor-
denador do Centro de Controle de Zoono-

ses de Sobral, Raimundo Vieira Dias Neto.
“Este é um evento anual que tem como 

objetivo trabalhar de forma interinstitucio-
nal o enfrentamento das questões relacio-
nadas ao uso racional da água e as doenças 
causadas pelo Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika vírus. Queremos 
sensibilizar e orientar a população sobralense 
sobre os cuidados necessários e sua impor-
tante participação como atores sociais no 
combate ao mosquito”, explicou a titular da 
Seurb, Gizella Gomes.

Com ampla programação, o evento con-
tará ainda com a realização de piquenique 
ecológico na Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), distribuição de 
mudas, dia de campo na comunidade de Es-
tivas, reflorestamento, palestras, e diversas 
rodas de conversa na sede do Município e 
nos distritos de Aprazível, Jaibaras, Jordão, 
Rafael Arruda e Taperuaba.

Serviço:
9ª edição do Dia Mundial da Água e Festa 
Anual das Árvores
Data: 15 a 29 de março
Acesso: gratuito
Veja a programação completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Alunos da Creche José Lourenço recebem 
ações educativas voltadas para saúde

Na manhã da última sexta-feira (11), os alu-
nos da Creche José Lourenço receberam a vi-
sita da dentista do Centro de Saúde da Família 
(CSF) do Tamarindo, Luciana Arruda, que faz o 
acompanhamento periódico de todos os alunos 
da unidade. Na ocasião, foi realizada escovação 
supervisionada, seguida por uma palestra so-
bre prevenção de cáries e alimentação saudá-
vel, além de distribuição de kites de escovação. 
“Nesta iniciativa é importante porque crianças com 
faixa etária estão no período de transição, de troca 
dos dentes provisórios por dentes permanentes”, 
explicou Luciana Arruda. Durante a ação tam-
bém foi promovida roda de conversa com distri-
buição de panfleto e adesivos sobre o combate 
ao mosquito Aedes aegypti.

Ações como esta ocorrem durante todo o ano 
nas escolas sobralenses, dessa forma as crianças 
criam o hábito de higiene bucal e aprendem 
cedo a se alimentar de maneira saudável.

Abertas inscrições para 
IX Festival de Esquetes de 
Teatro e Dança de Sobral

A Secretaria da Cultura e do Turismo 
está com inscrições abertas para o IX 
Festival de Esquetes de Teatro e Dança 
de Sobral. Os grupos interessados em 
participar da seleção de propostas de 
artes cênicas e dança tem até a próxima 
segunda-feira (21) para enviar inscrição 
para o Theatro São João .

As propostas deverão conter release 
do esquete (três cópias do texto para te-
atro), ficha de inscrição preenchida (mo-
delo anexo ao regulamento) e vídeo do 
esquete sem edição (em DVD) e serem 
entregues no Theatro São João, das 8h às 
14h, localizado na Praça São João, 156 – 
Centro. Podem participar grupos de todo 
o Ceará.

Veja regulamento completo no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Março mais Mulher
Abertas inscrições para 

Oficina de Ovos de Páscoa
Seguem até quarta-feira (16), as ins-

crições para ‘Oficina de Produção de 
Ovos de Páscoa’, ofertada pela Prefeitura 
de Sobral, por meio da Secretaria de Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE). Voltada para profissionais da área 
alimentícia, novos empreendedores e de-
mais interessados em investir neste setor, 
a capacitação é gratuita e acontecerá nos 
dias 17 e 18 de março, das 14 às 17h, no 
Centro de Convenções.

Os interessados devem comparecer à 
sede da STDE, localizada na Rua Visconde 
de Sabóia, 300 – Junco, das 8h às 14h. As 
vagas são limitadas.

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


