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III Encontro Municipal de Juventude reúne 
cerca de 450 jovens

Cerca de 450 jovens participaram 
do III Encontro Municipal de Ju-
ventude, realizado sábado (25), no 

Centro de Educação à Distância do Ceará. 
Com o tema “Todo jovem tem direito”, o 
encontro contou com mesa redonda com 
debates sobre os diretos dos jovens e a 
realidade sobralense.

Reafirmando o compromisso com a 
Juventude, o titular da Coordenadoria Es-
pecial de Políticas Públicas de Juventude, 
Igor Bezerra, disse que “as portas da Coor-
denadoria de Juventude estão abertas para 
receber todos os jovens. É nessa juventude 
que nós encontramos as melhores soluções 
para os maiores desafios que temos que 
superar”. Igor Bezerra também anunciou 
que estão garantidos recursos da ordem 
de R$200 mil, do Projeto Viva Jovem, vol-
tado para trabalhar cultura e prevenção 
do uso de drogas com os jovens do Resi-
dencial Nova Caiçara.

O Encontro contou com a participação 
do Coordenador de Juventude do Estado 
do Ceara, David Barros; da Secretária de 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co, Daniela Costa; da Secretária da Cultu-
ra e do Turismo, Eliane Leite; do Pró-Reitor 

Adjunto de Extensão da UVA, Reginaldo 
Parente, e da Articuladora Municipal do 
Selo UNICEF, Carmem Soares.

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

Construtora responsável pela requalificação da Praça do Bosque faz 
reparos no equipamento
A obra tem recebimento provisório, logo, todos as reformas necessárias, detectadas 
em até 90 dias após a inauguração, são de inteira responsabilidade da construtora, não 
representando nenhum tipo de ônus para a Prefeitura do Município.

O espelho d’água da Praça do Bosque, que foi 
inaugurada no último dia 6 de março, está passan-
do por nova reforma. A intervenção foi motiva pelo 
vazamento de água, através de pequenas fissuras 
que surgiram no piso. A falha foi detectada pela 
Construtora Podium Comércio, Serviços e Constru-
ções Ltda, responsável pela requalificação da Praça 
e pelo serviço de reparo, que deverá ser concluída 
em 15 dias.

A nova obra teve início com a demolição de 
todo o revestimento do espelho d’àgua e prevê, 
ainda, compactação do solo, recolocação do piso 
morto, impermeabilização, recolocação de manta 
asfáltica e revestimento cerâmico.

PRODECON | Prefeitura de Sobral apoia 
negócios locais para geração de empregos

O Prefeito interino Carlos Hilton Soa-
res assinou, na sexta-feira (24), o decreto 
de doação de área para a empresa Clima-
re. “A obra será iniciada em breve, gerando 
mais emprego e renda para o Município”, 
afirmou a secretária de Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico, Daniela Costa;

Com o apoio da Prefeitura de Sobral, 
através do Programa de Desenvolvimen-
to Econômico do Município (Prodecon), 
a empresa será ampliada e deverá gerar 
cerca de 50 empregos. A Climare atua no 

setor de refrigeração em Sobral e Zona 
Norte do Ceará, com venda, instalação e 
manutenção de condicionadores de ar 
tipo split e centrais de ar em residências, 
empresas, hospitais, fábricas, entre ou-
tros.

Coordenado pela Secretaria de Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), o Prodecon oferece incentivos 
para atrair novos investimentos para So-
bral e ampliar os existentes, gerando mais 
emprego e renda para os sobralenses.

Prefeitura intensifica obras 
de ampliação da rede de 

esgoto no Centro de Sobral
63 ruas no centro de Sobral tiveram 

o sistema de esgotamento sanitário am-
pliado, através do Projeto de Ampliação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário, 
coordenado pela Secretaria de Obras do 
Município (Sebras). A última rua a ser be-
neficiada pelo programa foi a Viriato de 
Medeiros, no Centro da cidade. A previ-
são é que até o final de 2015 todas as ruas 
do Centro tenham recebido o serviço.

Desenvolvido pela Prefeitura, por 
meio do Programa de Serviços Urbanos 
de Água e Esgoto, do Ministério das Cida-
des, o Projeto está beneficiando os bair-
ros Centro, Derby e Pedrinhas. “O nosso 
objetivo, a partir dessas ações, é ampliar os 
serviços de saneamento básico urbano no 
município e promover a qualidade de saú-
de e de vida da população sobralense”, ex-
plica o Secretário de Obras, Ilo Santiago.

Prefeitura arboriza ruas Menino 
Deus e Estanislau Frota, no Centro

Na última quinta-feira (23), as ruas Menino 
Deus e Estanislau Frota, no Centro de Sobral, 
foram contempladas com o plantio de 20 mu-
das de três espécies diferentes: Ipê, Jucá e Ca-
tingueira. A ação faz parte do projeto de arbo-
rização da Prefeitura, através da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv).

Segundo o secretário de Conservação, Jor-
ge Trindade, “a arborização das praças, ruas e 
avenidas é importante porque valoriza o meio 
ambiente e deixa a cidade mais fresca, facilitan-
do o acesso do pedestre”. A escolha das espécies 
das mudas se dá de acordo com a vegetação 
local, a resistência que ambas têm com o verão 
e a altura, valorizando a sombra.

Theatro São João apresenta 
show de Manassés de Sousa 

nesta quarta (29)
Com acesso gratuito, o Theatro São 

João traz ao seu palco um dos mais reno-
mados músicos de todo o Brasil, o multi-
-instrumentista cearense Manassés de 
Sousa. A apresentação que ocorrerá nesta 
quarta-feira (29), às 20h, faz parte da tem-
porada especial de divulgação do mais 
novo trabalho do artista, o álbum “Mana 
Mano”, que será lançado em Sobral.

A temporada inclui ainda shows na 
capital cearense e nas cidades de Juazei-
ro do Norte (CE) e Sousa (PB). Durante a 
apresentação, Manassés tocará viola, vio-
lão e guitarra mostrando as composições 
que integram o novo CD, 13º da carreira 
do artista.

O show conta com o apoio exclusivo 
da Prefeitura Municipal de Sobral, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turis-
mo.

Serviço:
Show de Manassés de Sousa
Local: Theatro São João (Praça São 
João,156 – Centro – Sobral/Ce)
Horário: 20h
Acesso: Gratuito
Informações: (88) 9434.3613


