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Aniversário do herói da libertação cubana 
é celebrado em Sobral

Para comemorar o 162º aniversário 
de nascimento do herói da liberta-
ção cubana, José Martí, a Prefeitura 

de Sobral realizou, na noite da quarta-
-feira (28), uma homenagem ao “Poeta 
das Américas”, na Praça de Cuba. O evento 
contou com a presença do Prefeito Veveu, 
secretários municipais, vereadores e mé-
dicos cubanos, que atuam em Sobral.

José Julián Martí Pérez nasceu em Ha-
vana (Cuba) no dia 28 de janeiro do ano 
de 1853. Atuou como poeta, jornalista, 
filósofo e político e transformou a sua po-
esia num instrumento de conscientização 
e de mobilização dos povos das Américas 
nas lutas contra a colonização e pela inde-
pendência dos seus países. “Pela história 
de vida de José Martí, essa homenagem já 
se justificava. No entanto, nós temos uma 
relação de colaboração mútua nas áreas da 
saúde, do urbanismo e da cultura com Cuba, 
então, torna-se ainda mais justa essa home-
nagem”, justificou Veveu Arruda.

Apóstolo da independência de Cuba, 
inspirou os revolucionários liderados por 
Fidel e Che Guevara, criou o Partido Re-
volucionário Cubano (PRC) e planejou a 
Guerra Necessária (Guerra de 1895), na 
qual morreu em combate.

Parcerias

A Praça de Cuba é fruto de um convê-
nio de cooperação cultural e científica ce-
lebrado entre Sobral e a província de Ha-
vana, numa homenagem a José Martí, e a 
escultura central da praça é inspirada no 
perfil do rosto do poeta. O projeto arqui-
tetônico da praça é de autoria de Alfredo 
Pizar e os projetos da escultura e da Fonte 
da Amizade são do artista plástico Jorge 

Cabrera, ambos cubanos, que doaram os 
projetos para os sobralenses.

Sobral conta com 19 médicos cubanos 
do Programa Mais Médicos, do Governo 
Federal. E a parceria com Cuba se fortale-
ce na área da cultura, na qual o Prefeito 
Veveu busca convênio com o objetivo de 
fortalecer a Escola de Música de Sobral 
“Maestro José Wilson Brasil” com profes-
sores cubanos.

Prefeitura de Sobral planeja Ações de Convivência com a Estiagem
O Prefeito Veveu Arruda se reuniu, nesta terça-feira (27), em seu gabine-

te, com secretários e técnicos para planejar ações para convivência com a 
seca e estiagem. “A Prefeitura está se antecipando no que se refere ao prognós-
tico da quantidade de chuvas para este ano. Vamos estabelecer as prioridades, 
as comunidades mais carentes, em sintonia com o Estado e a Federação, para 
que possamos atravessar bem o ano”, explicou o Vice-Prefeito Carlos Hilton 
Soares.

Instituído pelo Prefeito Veveu, o Gabinete Municipal de Monitoramento 
de Ações de Convivência com a Seca tem acompanhado a situação de cada 
comunidade. 

Participaram da reunião a Secretária de Agricultura e Pecuária, Luiza Bar-
reto; o Secretário de Obras, Ilo Santiago; o Secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos, Jorge Trindade; o Diretor Presidente do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Sobral (SAAE), Silvestre Coelho; e técnicos das secretarias.

Mobilização alerta população para o risco de acúmulo de lixo nos trilhos
A Prefeitura Municipal de Sobral, por 

meio da Secretária de Conservação e 
Serviços Públicos, promoveu, na última 
quinta-feira (22), uma série de atividades 
voltadas para a conscientização dos mo-
radores dos Bairros Dom José, Sumaré e 
Pe. Palhano , a cerca  dos riscos do acúmu-
lo de resíduos sólidos nos trilhos e proxi-
midades.

“Estamos fazendo a limpeza no trecho 
da linha férrea do Metrô de Sobral entre 
as estações do Dom José e Sumaré, que 
é compartilhada com a Transnordestina. 
Nessa região, uma grande quantidade 
de lixo é depositado todos os dias, o que 
pode causar sérios danos aos veículos sob 
trilhos, além de causar acidentes, expli-
cou Jorge Trindade, secretario de conser-
vação e serviços públicos. 

Ações, como esta, serão realizadas 
de forma contínua, sempre às quintas-
-feiras.  Metrofor, Metroservice, Centros 

Saúde da Família (CSF), Centros de Refe-
rência da Assistência Social (CRAS),  Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral 

(SAAE),Autarquia Municipal de Meio Am-
biente (AMMA) e o Centro de Zoonoses de 
Sobral são parceiros nesta mobilização. 

Idosos do Cras Mimi Marinho participam de oficina 
de reciclagem de papel e retalhos de tecidos

Proporcionar um novo olhar diante 
dos materiais que seriam descartados 
como lixo, por meio de um momento de 
integração, criatividade e aprimoramento 
da consciência ambiental, foi a motivação 
da Secretaria Municipal de Obras (Sebras), 
que coordenou, na última segunda-feira 
(26), uma oficina de reciclagem de papel 
e retalhos de tecidos. 

O projeto foi direcionado para o gru-
po de idosos do Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS – Mimi Marinho, 
localizado no bairro Dom Expedito. Para 
a realização da oficina, a Sebras contou 
com a parceria da equipe socioambiental 
do Projeto de Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário dos bairros Sinhá 
Sabóia, COHAB I e II, e Dom Expedito.

Prefeitura de Sobral e Instituto TIM lançam plataforma digital de gestão 
cultural e mapeamento colaborativo

A Prefeitura de Sobral e o Instituto TIM 
lançam, nesta quinta-feira (29), a plata-
forma Sobral Cultura, que permitirá uma 
gestão mais próxima e efetiva das iniciati-
vas culturais do município. O evento será 
no Theatro São João (Praça São João, 156 
– Centro), às 19h.

Sobral é o segundo município brasilei-
ro a implementar a ferramenta na gestão 
pública da cultura. Seguindo o exemplo 
de São Paulo, o Sobral Cultura tem como 
objetivo reunir informações sobre agen-
tes, espaços, eventos e projetos culturais 

por meio de uma ferramenta colaborati-
va, fornecendo ao poder público uma ra-
diografia da área de cultura e ao cidadão 
um mapa de espaços e eventos culturais 
da cidade.

As discussões para criação da plata-
forma tiveram início em 2013, quando 
agentes de vários países da América La-
tina e do Brasil se reuniram para debater 
a elaboração de uma ferramenta de ma-
peamento de iniciativas culturais e ges-
tão cultural. Dessa iniciativa surgiu Mapas 
Culturais, um software livre que permite 

o aprimoramento da gestão cultural dos 
municípios e estados e que pode ser ado-
tado gratuitamente por qualquer cidade 
ou estado.

Serviço

Lançamento da plataforma de gestão cul-
tural e mapeamento colaborativo Sobral  
Cultura 
Local: Theatro São João (Praça São João, 
156 – Centro)
Horário: às 19h 


