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Escola José da Matta encerra Semana da Criança 
com espetáculo circense

A Escola Municipal José da Matta pro-
moveu, de 7 a 14 de outubro, a Semana 
da Criança. A programação foi aberta 
com a participação do palhaço Ki suco e 
o Grupo Encantos de Fortaleza, em parce-
ria com o SESC, e seguiu com atividades 
recreativas, como brincadeiras populares, 
circuitos, karaokê, jogos interclasse, entre 
outros. No encerramento, crianças, pais e 
professores se encantaram com o ‘Grande 
Espetáculo: Circo José da Matta’.

“Esse momento foi mágico e 
encantador, pois não só os alunos, mas 
toda a direção, coordenação, professores 
e pais se tornaram crianças verdadeiras 
vivenciando a alegria do circo. Resumo esta 
semana como o encantamento infantil e o 

amor pela educação estão aqui. Parabenizo 
a todos e em especial aos professores 
maravilhosos e às minhas crianças. Foi 
um espetáculo!”, comemora o diretor da 
escola, Sávio Sousa.

Agita Sobral
Programação especial do Outubro Rosa movimenta 
praças da Cidade

Mais de 200 pessoas participaram da 
programação especial do Programa Agita 
Sobral alusiva ao Outubro Rosa, mês de 
conscientização sobre o câncer de mama. 
As atividades aconteceram durante três 
dias, no Boulevard do Arco, Praça do Bos-
que e Centro de Convenções.

Com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da popu-
lação sobralense, as atividades do Pro-
grama Agita Sobral englobam, em seu 
calendário fixo, ginástica aeróbica e lo-
calizada, dança, ginástica laboral, cami-
nhada orientada, recreação, treinamento 

funcional e avaliação física.
“O Agita Sobral atende atualmente mais 

de 3 mil pessoas e o foco é incentivar a prá-
tica da atividade física, colaborando para 
o bem estar e qualidade de vida dos sobra-
lenses”, afirmou a gerente do Programa, 
Tereza Cristina Mendes Carneiro. “Já ofer-
tamos diariamente atividades nos bairros 
Alto da Brasília, Residencial Nova Caiçara, 
Alto do Cristo, Parque Silvana II, Parque 
Mucambinho, Centro, Vila União e Novo Re-
canto”, completou.

Mais informações: (88) 3614-7288 / 
3614-7531.

Na quinta-feira (20), o 
Blog do Eliomar, do 
Portal O Povo Online, 

destacou a implantaçào de 
438 postes em estilo colonial 
para o Centro Histórico de So-
bral, através de uma parceria 
entre a Prefeitura de Sobral, 
a Secretaria Estadual das Ci-
dades e o Instituto de Patri-
mônio Histórico e Artístico 
(Iphan). A ação faz parte do 
Projeto ‘Sobral Novo Centro’, 
que inclui ainda a troca de as-
falto por pisos intertravados, 
a valorização e arborização 
dos passeios e a internaliza-
ção da fiação aérea elétrica 
e de telecomunicações em 
todo o Centro da cidade.

“Os postes de iluminação, 
que possuem tamanho de seis 

e quatro metros, são compos-
tos por luminárias, reatores e 
lâmpadas. A entrega das es-
truturas será div idida em dois 
lotes, em que o primeiro terá 
100 conjuntos de postes e o 
segundo 338. A previsão de 
conclusão da instalação dos 
equipamentos é para o primei-
ro semestre de 2017”, destacou 
a matéria.

O Projeto Sobral Novo 
Centro é mais uma impor-
tante obra da Prefeitura 
Municipal, em parceria com 
o Governo do Estado e Go-
verno Federal, por meio do 
Iphan. “Sobral é a única cida-
de do Nordeste a receber uma 
obra desta complexidade e de 
grande alcance econômico e 
social. O Sobral Novo Centro é 

um marco na revitalização de 
nosso Centro Histórico”, desta-
cou o prefeito Veveu Arruda.

Confira a matéria com-
pleta no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)

Modernização do Centro Histórico de 
Sobral é destaque no Portal O Povo Online

O Sobral Cidade das Artes, que oferece programação cultural 
fixa com atrações variadas e gratuitas, inicia mais uma semana 
com atrações que vão agitar os principais corredores da cidade. 
A série de eventos envolve as linguagens dança, música, cinema 
e teatro. Toda a programação é gratuita. Nos próximos dias, o fes-

tival parceiro ‘Bienal de Dança’ promete encantar adultos e crian-
ças com espetáculos local e nacional.

A programação semanal, que inicia com o Teatro na Terça, na-
ECOA, recebe o espetáculo Solo Fértil - Cia. Primeiro Ato. Formado 
por jovens atores sobralenses, o coletivo representa o melhor da 
arte local. A montagem apresentada no Theatro São João é uma 
conversa de calçada sobre o sertão, sua gente e seus costumes, 
os causos e estórias, mostrando que o sertão vive em cada um de 
nós. A quarta é dia de cinema com o Cine Cultura. Os espectado-
res vão assistir “A Experiência”, de Mauricelio Rocha Ramos, e “O 
Céu de Suely”, do aclamado diretor Karim Ainouz.

No domingo (30), último dia de programação, a partir das 17 
horas, famílias podem assistir ao espetáculo Alice no País das Ma-
ravilhas, às 17 horas, dentro da programação Praça da Criança. A 
edição será realizada na Praça Samuel Ponte e contará também 
com atividades lúdicas do Brincando e Pintando, atividade que 
acontece aos domingos na Praça Verde do Centro Dragão do Mar, 
em Fortaleza. É feito de brincadeiras e atividades infantis orienta-
das por monitores que animam a criançada e também os pais. Em 
Sobral, o burburinho promete ser o mesmo.

25 a 30 de outubro
Sobral Cidade das Artes lança nova programação

Educação de qualidade

“Estudo na Escola Massilon Sabóia 
de Albuquerque e me sinto muito feliz e 
orgulhosa por fazer parte desta escola 
nota 10, com IDEB 8.0. A educação é de 
qualidade, temos ótimos professores 
que buscam diferentes maneiras do alu-
no aprender. Adoro Ciências, conhecer 
a vida, os sistemas do corpo humano e 
suas funções. A professora usa recursos 
nas aulas, que tornam a aprendizagem 
clara e prazerosa. Isso desperta em mim 
e em meus colegas a vontade de bus-
carmos algo melhor para nosso futuro e 
com uma educação de qualidade tenho 
certeza que esse nosso sonho é possível!”

Letícia de Paiva Oliveira, aluna 
da Escola Massilon Sabóia, em Olho 
D’água do Pajé.

Sobral Cidade das Artes é 
tema do Café com o 

Prefeito Veveu

O programa Café com o Prefeito Ve-
veu, desta segunda-feira (24), abordou 
o tema ‘Sobral Cidade das Artes’. “Antes 
de ser prefeito, fui secretário de cultura e 
compreendo que as atividades culturais 
são fundamentais para a formação das 
pessoas. E essa ideia do Cidade das Artes 
nasce do entendimento que tenho do pa-
pel da cultura na vida de cada um de nós. 
E numa parceria entre Estado e Prefeitura 
estamos realizando diversas atividades 
culturais desde setembro, que prossegui-
rão até o final de dezembro, em diversos 
espaços públicos da cidade”, explicou 
Veveu. Confira a matéria completa no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


