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Na manhã desta terça-feira (22), o pre-
feito Veveu Arruda, acompanhado pelo se-
cretario adjunto de Obras, Júnior Parente, 
foi recebido pelo secretário de Esportes do 
Ceará, Jeová Mota. O encontro foi direciona-
do para discutir o apoio do Governo do Es-
tado à construção de cinco ginásios polies-
portivos e a cobertura da quadra no distrito 
de Rafael Arruda. Os novos equipamentos 
ficarão localizados nos distritos de Torto, Ba-
racho, Patos e Salgado dos Machados, e na 
localidade de Ouro Branco (Rafael Arruda).

Nos distritos
Prefeitura de Sobral e Governo do Estado discutem 
parceria para construção de 5  ginásios poliesportivos

Educadora sobralense representa o Brasil em Seminário 
Virtual de líderes escolares da América Latina

Sobral representou o Brasil no Semi-
nário Virtual ‘Liderança pedagógica vista 
por dentro’, realizado dia 16 de março, na 
Colômbia, envolvendo líderes escolares da 
Colômbia, Chile, México e Brasil. Por meio 
de videoconferência, os diretores relataram 
suas experiências na gestão do cotidiano 
escolar, e como lidam com desafios e situ-
ações adversas, compartilham realizações 

com a comunidade educativa, expectativas, 
medos e realizações como seres humanos e 
profissionais.

A diretora da Escola Paulo Aragão, Rita 
Alcina, falou sobre a experiência acumulada 
ao longo de sua trajetória profissional, fa-
tores de sucesso na gestão escolar e ações 
que contribuem para reforçar a liderança. A 
gestora também apresentou a experiência 
vivenciada junto à Superintendência de Tu-
toria Pedagógica da Secretaria da Educação 
de Sobral, cuja atuação visa à formação dos 
gestores como líderes escolares, por meio 
da metodologia formativa de tutoria, inicia-
tiva da Fundação Itaú Social com coordena-
ção técnica do Centro Integrado de Estudos 
e Programas de Desenvolvimento Sustentá-
vel – CIEDS.

Campanha Infância sem Racismo leva temática 
para escolas municipais de Sobral

O Núcleo de Cidadania dos Adolescen-
tes (NUCA) Sobral promoveu a Campanha 
Infância sem Racismo, levando o debate 
para alunos nas escolas públicas do Muni-
cípio. Nesta segunda-feira (21), Dia Interna-
cional para Eliminação da Discriminação Ra-
cial, a campanha foi finalizada com debate 
sobre o tema no Colégio Sobralense Maria 
Dorilene Arruda Aragão, na sede da cidade.

Lançada em dezembro do ano passado, 
a campanha teve como objetivo sensibilizar 
crianças e adolescentes a desempenhar um 
novo papel na eliminação da discriminação 
racial, e também passou pela Escola Estadu-
al de Educação Profissional Dom Walfrido 
Teixeira Vieira, na última quarta-feira (16). 

A iniciativa é incentivada pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef ) e 
contou com o apoio da Prefeitura de Sobral, 
através da Coordenadoria de Políticas Públi-
cas da Juventude (Coojuv).

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

Prorrogadas inscrições para 
o IX Festival de Esquetes de 

Teatro e Dança de Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, prorro-
gou, até a próxima segunda-feira (28), as 
inscrições para o IX Festival de Esquetes 
de Teatro e Dança de Sobral. Os grupos 
interessados em participar da seleção de-
vem enviar inscrição para o Theatro São 
João, localizado na Praça São João, 156 – 
Centro, das 8h às 14h.

Podem participar grupos de todo o 
Ceará. As propostas enviadas deverão 
conter release do esquete (três cópias do 
texto para teatro), ficha de inscrição pre-
enchida (modelo anexo ao regulamento) 
e vídeo do esquete sem edição (em DVD).

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

Dando continuidade a programação 
‘Março Mais Mulher’, a Prefeitura de So-
bral lançou, nesta segunda-feira (21), na 
Casa da Cultura, a exposição ‘Alegria de 
Mulher’. Com acervo composto por 48 
fotografias de mulheres da comunidade 
sobralense, a exposição tem como intui-
to homenagear as mulheres atendidas 
pelos equipamentos de assistência social 
do Município e ficará aberta a visitação 
até o dia 31 de março.

 “A ideia é reconhecer essas guerreiras 
da comunidade que levam a vida com 
alegria e garra, apesar de todas as vulne-
rabilidades que enfrentam no seu dia a 
dia e contribuem para melhorar a vida das 
pessoas e o lugar onde vivem, uma vez que 
normalmente vemos exposições homena-
geando apenas mulheres que se destaca-
ram por terem conquistado grandes rea-
lizações ou feitos importantes em muitos 
segmentos da sociedade,” informou a titu-
lar da Seds, Valdízia Ribeiro.

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

Março Mais Mulher
Aberta exposição ‘Alegria 

de Mulher’ na Casa da Cultura

É hoje!
Prefeito Veveu Arruda assina ordem de serviço do 11º Colégio Sobralense de Tempo Integral

O distrito do Bonfim receberá o 11º 
Colégio Sobralense de Tempo Integral 
construído pela gestão do Prefeito Ve-
veu Arruda. A solenidade de assinatura 
da ordem de serviço será realizada nesta 
quarta-feira (23), a partir das 19h, pró-
ximo a praça do Distrito. O Colégio So-
bralense de Tempo Integral do Bonfim 
atenderá 270 alunos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental.

Com investimentos de cerca de 
R$4,81 milhões, em recursos do Governo 
Federal e da Prefeitura, o Colégio conta 
com seis salas de aula; laboratório de ma-

temática, física, biologia, química e dois 
de informática; biblioteca; sala de vídeo; 
cantina; pátio coberto; quadra poliespor-
tiva coberta; anfiteatro, entre outros, tota-
lizando mais de 3.400 m² de área constru-
ída. Nos Colégios Sobralenses, os alunos 
têm  carga horária ampliada nas aulas de 
português e matemática, além de dis-
ciplinas diferenciadas como Projeto de 
Vida, Protagonismo Juvenil, Introdução 
à Pesquisa, Formação Humana e Práticas 
Experimentais nos laboratórios.

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

Prefeito Veveu Arruda entrega moderno Centro de Saúde 
da Família para moradores do bairro Terrenos Novos

Foi com festa e alegria que os moradores 
do bairro Terrenos Novos receberam 
das mãos do prefeito Veveu Arruda 

o Centro de Saúde da Família ‘Francinilda 
de Sousa Mendes’. “Eu coloquei como uma 
tarefa prioritária melhorar as estruturas que 
atendem a saúde da população de Sobral, 
especialmente, da população que precisa 
do atendimento de uma unidade de saúde 
como essa. A partir de amanhã as portas es-
tarão abertas para atender a população aqui 
do José Euclides II, mas também de parte da 
população do Residencial Nova Caiçara. Com 
médico, enfermeiros, dentista e estrutura ne-
cessária para cuidar bem da vida de vocês”, 
comemorou Veveu Arruda.

Ao som de Avneh Vinny e Xe Pop, mi-
lhares de pessoas comemoraram a entrega 
desta 21ª Unidade Básica de Saúde inaugu-
rada pela atual Gestão Municipal, dentro 
do programa de ampliação e melhoria do 
Sistema de Saúde, entre novas, ampliadas 
e reformadas. Com moderna estrutura, toda 
equipada e climatizada, o Centro de Saúde 

da Família do Terrenos Novos conta com 
quatro consultórios médicos, sala de vaci-
na, farmácia, consultório odontológico, sala 
de raio-x odontológico, sala de observação, 
sala de procedimentos, sala de reunião, sala 

da gerência, banheiros adaptados, esterili-
zação e expurgo, copa, banheiro para fun-
cionários, entre outros. 

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


