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A mostra, que reúne imagens captadas pelas 
lentes do fotógrafo Alex Costa, será lançada nes-
ta quarta-feira (19), às 20h, na Casa da Cultura, 
em comemoração ao Dia Internacional da Foto-
grafia.

A exposição é composta por 20 imagens cap-
tadas em exposições, shows musicais, espetácu-
los de dança e teatro e busca eternizar o modo 
como o olhar fotográfico percebe o mundo ao 
seu redor. 

Uma realização da Escola de Cultura, Comuni-
cação, Ofícios e Artes (Ecoa), por meio do Progra-
ma de Formação de Plateias e Indústria Criativa 
(Ecoar), a iniciativa conta com o aporte financeiro 
do Governo do Estado do Ceará, através da Casa 
Civil, e o apoio da Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Casa da Cultura recebe Exposição 
‘Percepções’ nesta quarta (19)

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Cultura e do Turismo (Se-
cult) divulgou nesta segunda-feira (17), 
o resultado da primeira fase da seleção 
simplificada para concessão de bolsas de 
complementação de renda do Projeto 
‘Agentes de Leitura’. O resultado prelimi-
nar é de natureza eliminatória  e consistiu 
na análise de validade e regularidade da 
documentação.

A segunda fase, que acontecerá no 
dia 30 de agosto (domingo), no Centro de 
Educação à Distância do Ceará (CED), se 
dará através de avaliação de conhecimen-
tos e avaliação técnica e terá o resultado 
divulgado no dia 8 de setembro (terça-
-feira).

Já a terceira e última fase, que compre-
enderá a análise de currículos e realização 
de entrevistas, ocorrerá no período de 16 
a 23 de setembro, na Casa da Cultura de 
Sobral. O resultado final do certame será 
divulgado no dia 5 de outubro (segunda-
-feira).

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

Prefeitura de Sobral divulga 
resultado da 1ª fase da 

seleção publica para o Projeto 
Agentes de Leitura

A Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Extrema Pobreza (Seds) 
de Sobral divulgou nesta terça-feira (18), o 
resultado da primeira fase da seleção pú-
blica para prestação de serviços, por tem-
po determinado, no Cadastro Único e Pro-
grama Bolsa Família, em todo o Município.

Para os níveis médio e superior estão 
disponíveis os cargos de digitador, arqui-
vista, entrevistador, atendente, assistente 
social, supervisor de campo e administra-
dor de rede, com vencimentos variando 
entre R$ 910 a R$ 2.600. Para os níveis fun-
damental e médio, as vagas são para ser-
viços gerais e motorista, com vencimentos 
de R$ 910,00.

A segunda etapa, que consistirá em en-
trevista, irá acontecer entre os 24 e 25 de 
agosto, a partir das 8h, na própria Seds, lo-
calizada na Av. Dr. Guarany 364, Derby Club. 
Os candidatos devem comparecer ao local 
com antecedência de no mínimo 30 minu-
tos. A divulgação do resultado da segunda 
etapa está prevista para sexta-feira (28).

Seds divulga resultado da
1ª fase de seleção pública

No período de 19 a 21 de agosto, o Ca-
minhão do Peixe estará nos bairros Pedri-
nhas, Sumaré e Alto do Cristo, levando à 
população peixe e derivados (bolinha de 
peixe, linguiça e filé) a preços mais baratos.

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral e 
coordenado pela Secretaria da Agricultura e 
Pecuária, o Projeto Caminhão Feira do Peixe 
conta com o apoio do Ministério da Pesca 
e Aquicultura e beneficia os produtores, 

incrementando o comércio do pescado no 
Município.

Programação:
•  19 de agosto
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
•  20 de agosto
Irmã Anísia Rocha  - Sumaré
•  21 de agosto
Caixa d’água - Alto do Cristo

Caminhão do Peixe atende 
três bairros esta semana

Na última quinta-feira (13), o Centro de 
Convenções de Sobral foi palco da X Con-
ferência Municipal de Assistência Social. O 
evento abriu espaço para o debate e, prin-
cipalmente, proposições em relação à pres-
tação de serviço de qualidade pelo Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). “O Suas 
é muito novo e ainda tem muita coisa pra se 
fazer. Aqui temos a oportunidade de pensá-lo 
e avaliá-lo. Como estamos hoje e como quere-

mos estar daqui a dez anos”, afirmou a repre-
sentante da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza (Seds) 
de Sobral, Margarida Melo.

Este ano o Sistema Único de Assistência 
Social completou dez anos de implantação, 
e com o tema escolhido, ‘Consolidar o Suas 
de vez, rumo a 2026’, o evento foi direcio-
nado para planejar os próximos dez anos. A 
presidente em exercício do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social (Cmas), Maria do 
Socorro de Paulo, falou da importância de 
projetar ações futuras. “Estamos aqui para 
avaliar e propor diretrizes, para pensarmos 
dez anos à frente. Vamos projetar o que pre-
cisamos fazer para termos o Suas que quere-
mos”.

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

X Conferência Municipal de Assistência 
Social planeja os próximos dez anos do Suas

Serviço
Exposição ‘Percepções’
Data: 19 de agosto
Local: Casa da Cultura de Sobral (End. 
Av. Dom José, 881 - Centro - Sobral-CE)
Horário: 20h
Acesso: Gratuito

Próxima quarta (26)
Secretário Nacional da Economia Solidária participa 

de seminário em Sobral

O secretário Nacional da Economia 
Solidária do Ministério do Trabalho 
e Emprego, professor Paul Singer, 

participará, na próxima quarta-feira (26), 
do ‘I Seminário da Economia Solidária: uma 
estratégia de inclusão socioprodutiva’, que 
acontecerá em Sobral. Organizado pela 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza (Seds), 
o evento será realizado no Centro de Educa-
ção à Distância do Ceará (CED), a partir das 
17h30.

Tendo a parceria da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú (UVA) e a Rede Ce-
arense de Economia Solidária, o evento 
pretende reunir grupos econômicos soli-
dários, gestores e técnicos da prefeitura, 
ONGs, membros do colegiado territorial de 
desenvolvimento, estudantes e professo-
res das universidades e outros formadores 
de opinião, para debater o crescimento da 
Economia Solidária em projetos voltados ao 
desenvolvimento local.

Formado em economia pela Universi-

dade de São Paulo (USP), Paul Singer é uma 
das grandes referências, nacional e interna-
cional, da economia solidária e já trabalhou 
como secretário de Planejamento de São 

Paulo entre os anos 1989 e 1992. Desde 
2003 integra a equipe do Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Sobeleza 2015
10ª Edição contará com megasshows de moda e maquiagem

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Centro de 
Convenções receberá  a 10ª edição do En-
contro da Beleza e Moda de Sobral (Sobe-
leza). Oferecendo ao público participante 
quatro megas shows, o evento traz ainda 
conceituados profissionais do mundo das 

celebridades, nas áreas de cabelo, maquia-
gem e moda.

Os destaques deste ano ficarão por 
conta das palestras dos cabeleireiros Roger 
Martins e Nandho Brandão, o estilista Mark 
Greiner e o maquiador Fernando Torquatto, 
que recebeu o título de melhor maquiador 
no mundo fashion.

Apresentações sobre ‘Como se obter 
um loiro perfeito, sem deixar os cabelos 
quebradiços ou ressecados’; ‘Moda e Estilo 
com Valorização na Cultura Local’; ‘Mechas 
Platinadas’; ‘Design de Cortes’; ‘Engenharia 
do Corte (visagismo e cortes modernos)’; e 
Gestão de Imagem Pessoal, farão parte do 
cronograma de palestras desta edição.

Interessados em participar devem pro-
curar a Secretaria da Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE), localizada 

no Centro de Convenções de Sobral, ou se 
inscrever pelo site www.eventick.com.br/
sobeleza.

O Sobeleza 2015 é uma realização da 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico (STDE), e faz parte das ações do Pro-
grama Trabalho Pleno/Beleza Rende. São 
parceiros na realização do evento: Governo 
do Estado do Ceará, Senac, Sebrae, North 
Shopping Sobral, Sesc, Grendene,  CDL de 
Sobral. Patrocinadores: Age Professional, 
TM Midia, Donatti Profissionale, Emagre-
centro, Salão Lápis de Pálpebras, Microlins, 
O Boticário, Hoberty, Mundi Fiat, Roupa e 
Cia by Morena Rosa. Organização: Agência 
New Faces Conceito. Saiba mais: (88) 3611-
5833/ 3611-4421.


