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Moradores do Conjunto Jatobá II participam de 
atividades culturais, esportivas e recreativas

O Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) Mimi Marinho promoveu na 
tarde da última terça-feira (18), uma série 
de atividades culturais, esportivas e recrea-
tivas no Conjunto Jatobá II. A programação 
envolveu principalmente às crianças da co-
munidade, que se divertiram com teatro de 
bonecos, pula-pula, pintura no rosto, escul-
turas em balões, jogos educativos.

Para os adultos foram oferecidas ativi-
dades esportivas, ginástica laboral e apre-
sentação de capoeira. “Acreditamos que as 
ações como esta fortalecem os vínculos fa-
miliares, bem como promovem momentos de 
lazer e integralidade as famílias atendidas”, 
explicou a coordenadora do Cras Mimi Ma-
rinho, Livramento Albuquerque.

Primeira Coleta Seletiva Agendada no distrito 
de Jaibaras recolhe 2 toneladas de lixo

Na última segunda-feira (17), foi implan-
tado o Programa Coleta Seletiva Agendada 

no distrito de Jaibaras, onde foram reco-
lhidos dois mil quilos de lixo com o apoio 
da empresa Josefaz, parceira do Projeto. A 
ação é uma iniciativa da Prefeitura de So-
bral, através da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv).

“Foi um sucesso a implantação do progra-
ma aqui em Jaibaras. As pessoas comparece-
ram em peso na coleta, e os benefícios virão 
em forma de saúde, qualidade de vida e bônus 
na conta de energia, através da parceria com 
o Programa Ecoelce”, destacou a gerente da 
Coleta Seletiva no Município, Cirliane Viana.

Só no mês de agosto, 29 ações de coleta 
estão sendo feitas em todo o Município com 
pontos fixos em cada área. “Com a Coleta Se-
letiva, Sobral torna-se uma cidade mais limpa 
e melhor de se viver”, comemorou o titular da 
Seconv, Jorge Trindade.

Juventude
Prefeitura de Sobral 

promove atividades do 
projeto ‘Estação do Esporte’

Visando proporcionar lazer aos jo-
vens, a Prefeitura de Sobral, através da 
Coordenadoria da Juventude, progra-
mou diversas atividades para o mês de 
agosto, esta agenda compõe o projeto 
‘Estação do Esporte’. Torneios de futsal 
e futebol de travinha, jogos de mesa, 
ping pong, aeróbica e manhã de lazer 
fazem parte da agenda voltada para os 
usuários das Estações Juventude Novo 
Recanto e Mucambinho.

Atendendo uma demanda apresen-
tada no Fórum Gestor, as atividades es-
portivas são gratuitas e desenvolvidas 
em parceria com a Secretaria do Espor-
te. “Acreditamos que podemos descobrir 
grandes talentos, mas o nosso maior ob-
jetivo é oferecer a esses jovens uma vida 
saudável, com opções de lazer por meio 
da prática esportiva”, explicou o coorde-
nador de Juventude, Igor Bezerra.

As Estações Juventude foram inau-
guradas pelo prefeito Veveu Arruda para 
ampliar o acesso dos jovens às políticas, 
programas e ações que assegurem seus 
direitos, promovendo a cultura de paz 
através da prática esportiva. Saiba mais: 
(88) 98838-0217 mande um WhastApp.

Rua de Lazer 
Prefeitura leva atividades 
esportivas e de lazer ao 

Sinhá Sabóia
Com objetivo de incentivar o inter-

câmbio social e a melhoria na qualidade 
de vida dos moradores do bairro Sinhá 
Saboia, a Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria do Esporte, irá realizar a 
partir das 16h30 da próxima sexta-feira 
(21), mais uma edição do projeto ‘Rua de 
Lazer’.

Atividades como circuito recreativo, 
aulão de ritmos, capoeira, pintura no ros-
to, pintura em desenho, tênis de mesa, 
xadrez, damas, peteca, demonstração 
de badminton, serão oferecidas gratuita-
mente a crianças, jovens e adultos.

Na edição realizada no último dia 31 
de julho, no bairro Padre Palhano, a ini-
ciativa atendeu cerca de 500 pessoas.

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

Sobral Novo Centro
Prefeito Veveu Arruda apresenta intervenções no 

patrimônio histórico à comitiva do IPHAN

Em Sobral desde a última terça-feira 
(18), à convite do prefeito Veveu Ar-
ruda, representantes do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) conheceram de perto as obras do 
Projeto Sobral Novo Centro, principalmen-
te àquelas realizadas com recursos do PAC 
Cidades Históricas. As intervenções chama-
ram a atenção da comitiva. “Eu já conhecia 
Sobral e me surpreendi. A mudança na Cidade 
é visível. O impacto das intervenções no espa-
ço público muda a cara da cidade. Essa é uma 
herança que ficará para o povo”, reconheceu 
Robson de Almeida, diretor nacional do PAC 
Cidades Históricas.

Além dos equipamentos que já foram 
entregues à população, o grupo também 
visitou as obras das praças Samuel Pontes e 
Senador Filgueiras, que devem ser conclu-
ídas antes do fim do ano. “Sobral é o maior 
sítio histórico do Ceará e as intervenções que 
estão feitas, por meio do Projeto Sobral Novo 
Centro, são quase todas voltadas para o pa-
trimônio histórico, sempre com o objetivo de 
tornar uma cidade mais bela com mais quali-
dade de vida para os habitantes. Isso é muito 
importante”, ressaltou Diva Figueredo, supe-
rintendente do IPHAN no Ceará.

“Esse projeto é um sonho antigo. O primei-
ro desenho do que seria o Sobral Novo Centro 
surgiu quando eu era secretário municipal 
de Cultura, na gestão do Cid. Hoje, na condi-

ção de Prefeito, fico muito feliz pela visita da 
comitiva do IPHAN. A presença deles é muito 
importante para Sobral, não só por conta das 
obras que estão em andamento, mas novos 
projetos, como por exemplo, a restauração 
das igrejas de Nossa Senhora das Dores e Me-
nino Deus; do Palacete dos Barreto; dos mu-
seus do Eclipse, Dom José e Madi”, comemo-
rou Veveu Arruda.

Novos Projetos

Vislumbrando essas novas intervenções, 
foi realizada, na manhã da quarta-feira (19), 
uma reunião com técnicos e gestores da 
Prefeitura de Sobral, representantes da Uni-
versidade Federal do Ceará e a comitiva do 
IPHAN. Durante o encontro foram apresen-
tados estudos preliminares para a realiza-
ção de projetos, como a revitalização da Fá-
brica de Tecido. Também foram discutidos 
detalhes das intervenções nos museus Dom 
José, Eclipse e Madi.

Domenico De Masi | Prefeitura traz a Sobral uma das maiores 
autoridades mundiais em sociologia do trabalho

A Prefeitura de Sobral irá realizar, na 
próxima segunda-feira (24), às 19h, pales-
tra com o sociólogo do trabalho Domenico 
De Masi, internacionalmente reconhecido 
como um dos maiores pensadores contem-
porâneos sobre o trabalho e suas implica-
ções nas vidas das pessoas, corporações e 
países. O evento acontecerá no Centro de 
Convenções de Sobral e tem como tema “O 
profissional competitivo: Conceitos moder-
nos de gestão corporativa que mudarão sua 

maneira de enxergar o futuro”.  Direcionado 
para executivos regionais, CEOs e gestores 
de corporações públicas e privadas, o even-
to tem entrada gratuita.

Domenico De Masi é Italiano, tem uma 
sólida carreira acadêmica, com publicações 
de significativos artigos e livros desde os 19 
anos de idade e virá ao Brasil para a parti-
cipar de dois eventos  sobre sociologia do 
trabalho. Além da palestra em Sobral, ele 
também participará do ‘Seminário Futura 

Trends’, realizado pelo Grupo O Povo de Co-
municação e a Fundação Demócrito Rocha.

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


