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A exposição itinerante “Museus 
criam conexões: Tempos e Espaços Di-
versificados” foi aberta, na terça-feira, 
16 de setembro, no Centro Comercial 
Pinheiro Supermercado, no Junco, 
onde permanece até 30 de setembro. 
A exposição é promovida pela Prefei-
tura de Sobral, em parceria com o Mu-
seu Diocesano Dom José e faz parte 
das atividades comemorativas pelos 
241 anos de Sobral.

A exposição reúne fotografias da 
coleção do Museu Dom José e do acer-
vo particular da Diretora do Museu, 
Geovana Mont’Alverne, e retratam a 
arquitetura e o patrimônio histórico e 
cultural de Sobral preservado ao lon-
go do tempo, “desvendando novos 
modos de vida, através das infinitas 
redes de conexões que ligam diferen-
tes agentes sociais, espaços e tempos 
da sociedade sobralense.” A mostra já 
passou pela Casa da Cultura de Sobral 
e North Shopping Sobral.

Exposição itinerante estará 
até 30 de setembro, no 

Centro Comercial Pinheiro 
Supermercado

“Museus Criam Conexões: 
Tempos e Espaços 

Diversificados”

Prefeitura realiza Aula Inaugural do 
Curso de Formação da Guarda Mirim

A Prefeitura de Sobral promoveu, na terça-feira, 16 de setembro, 
aula inaugural do Curso de Formação do Programa Guarda Mirim. 
A aula foi ministrada pelo Secretário da Cidadania e Segurança do 
Município, Pedro Aurélio Aragão, no Auditório do Paço Municipal, 
e contou com a presença de pais e familiares dos futuros Guardas 
Mirins.

Mais de 1.300 adolescentes se inscreveram para a seleção desta 
nova turma, “um recorde histórico, demonstrando a confiança dos 
pais na instituição”, afirma o Secretário Pedro Aurélio Aragão. Pelo 
programa, os Guardas Mirins recebem bolsa auxílio durante seis 
meses, e participam de um estágio, onde têm oportunidade de par-
ticipar de atividades como, palestras, visitas a empresas, e adquirir 
conhecimentos de cidadania e de profissionalização.

O Programa Guarda Mirim é um projeto da Prefeitura de Sobral e 

já contribuiu para o desenvolvimento social de mais de 1.800 
jovens, tendo como objetivo atuar na integração social e na 
formação profissional, moral e cívica dos adolescentes. Saiba 
mais: (88) 3614-8810.

Agência de Inclusão 
Produtiva promove palestra 
sobre empreendedorismo

A Agência de Inclusão Produtiva de 
Sobral, coordenada pela Secretaria de De-
senvolvimento Social e Combate à Extre-
ma Pobreza da Prefeitura de Sobral,  pro-
moveu, no dia 12 de setembro, palestra 
sobre empreendedorismo para 40 alunos 
do Curso de Organizadores de Eventos, 
pelo PRONATEC.

Os alunos aprenderam, na exposição 

de técnicos do Sebrae, sobre os procedi-
mentos para formalização como Micro 
Empreendedor Individual (MEI), e as van-
tagens das iniciativas empreendedoras 
para os pequenos negócios.

Prefeitura promove palestra sobre mineração, 
nesta quinta-feira, 18 de setembro

A Prefeitura de Sobral promoverá, 
nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 
8h30min, no auditório 4 do Centro de 
Educação a Distância do Ceará (CED), pa-
lestra com técnicos do Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM-CE). A 
palestra, aberta a pessoas interessadas e 
empresas que atuam na área, abordará te-
mas como, Registros de Extração Mineral; 
Compensação Financeira pela Exploração 

de Recursos Minerais (CFEM); Arrenda-
mento de Títulos Minerários e Cessão Par-
cial e Total dos Direitos Minerários.

O evento é coordenado pela Secreta-
ria de Urbanismo, Patrimônio Histórico 
e Meio Ambiente do Município (SEURB), 
por meio da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente (AMMA). O MESS fica na Av. Dr. 
Guarany, nº 535, em frente à Receita Fede-
ral. Saiba mais: (88) 3611-2016.

Prefeitura promove oficina de culinária na Casa da Economia Solidária
Um grupo de mulheres dos distri-

tos de Jaibaras e Aracatiaçu atendidas 
pelo Projeto Gente Solidária, da Pre-
feitura de Sobral, participou de uma 
oficina de Culinária e Ceia de Natal, 
ministrada pelo Chefe de Cozinha Sá-
vio Sampaio.

O objetivo da oficina foi capacitar 
os empreendedores na elaboração de 
pratos natalinos para exposição e ven-
da na I Feira de Natal da Economia So-
lidária, que será realizada de 11 a 13 de 
dezembro de 2014, na Casa da Econo-

mia Solidária de Sobral.
A oficina, coordenada Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Comba-
te à Extrema Pobreza, faz parte das 
ações de formação e assessoria técni-
ca para 20 empreendimentos solidá-
rios, que têm acesso a crédito e apoio 
à comercialização, numa estratégia de 
superação da extrema pobreza por 
meio da geração de trabalho e renda, 
desenvolvida pela Casa de Economia 
Solidária de Sobral. Saiba mais: (88) 
3611-4666.

Mulheres dos distritos de Jaibaras e Aracatiaçu participaram 
de oficina de Culinária e Ceia de Natal na Casa da Economia 
Solidária de Sobral

Delegação do Governo da Etiópia em Sobral
Prefeito Veveu apresenta projetos de infraestrutura hídrica e de saneamento básico desenvolvidos 

em Sobral. Representantes do governo etíope querem adaptar experiência sobralense em seu país.

O Prefeito Veveu recebeu, na quar-
ta-feira, 17 de setembro, no Cen-
tro de Educação a Distância do 

Ceará (CED), em Sobral, representantes 
do governo da Etiópia, acompanhados 
por representantes do Unicef, que vieram 
conhecer projetos desenvolvidos em So-
bral nas áreas de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário. O objetivo dos 
visitantes é adaptar a experiência brasilei-
ra de convivência com a estiagem à reali-
dade de seu país.

À delegação africana, o Prefeito Ve-
veu falou das características do semiárido 
brasileiro e de Sobral, apresentando da-
dos socioeconômicos com a cobertura de 
saúde e indicadores educacionais do Mu-
nicípio. O Prefeito apresentou, também, 
como funciona o Gabinete Municipal de 
Monitoramento de Ações de Convivência 
com a Seca e os projetos hídricos desen-
volvidos no Município, como as cister-
nas de placa e de enxurrada, barragens 
subterrâneas, poços profundos e abas-
tecimento com carro-pipa, através dos 
projetos São José e Água para Todos dos 
Governos Estadual e Federal.

A delegação etíope também conhe-
ceu o funcionamento do Serviço Autô-

nomo de Água e Esgoto de Sobral e o 
Sistema Integrado de Saneamento Rural 
(SISAR), uma organização não governa-
mental, criada em 1996, como uma al-
ternativa de gestão para garantir a con-
tinuidade e a qualidade dos sistemas de 
abastecimento d’água em localidades 
rurais do Estado do Ceará.

“A nossa ideia é trocarmos experiên-
cias e termos uma colaboração mútua de 

aprendizagem. Estou muito honrado com 
a presença dos senhores”, disse o Prefeito 
Veveu à delegação da etíope.

 As atividades incluíram visita às co-
munidades rurais de Trapiá (Sobral), Cam-
po Grande (Forquilha) e Sapó (Santana do 
Acaraú), onde a comitiva conheceu os sis-
temas de abastecimento d’água e sanea-
mento acompanhados pelo Sisar.


