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Considerado um dos mais antigos e mo-
vimentados equipamentos de lazer da cida-
de, a Praça da Cuba foi completamente revi-
talizada. A ação, que foi concluída na última 
segunda-feira (2), contou com a dedicação 
de 15 homens que realizaram a pintura dos 
postes, troca da iluminação, reforço na lim-
peza, conserto dos bancos e manutenção 
da fonte.

“Por conta da localização da praça, o flu-
xo de pessoas é muito grande. Pensando no 
bem estar dessas pessoas, a praça foi com-
pletamente revitalizada e esperamos que a 
população faça bom uso do equipamento 
que é um dos nossos maiores patrimônios”, 
ressaltou o secretário de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), Jorge Trindade.

A Seconv realiza, semanalmente, ações 
de revitalização nos espaços públicos de 

Sobral, como praças e parques, teatros e 
monumentos. Além disso, a Secretaria tra-
balha, diariamente, com os serviços de co-
leta de lixo sistemática, pontual e coletiva, 
dos mutirões de limpeza e da manutenção 
da iluminação pública da cidade, que pode 
ser solicitada pela população gratuitamente 
pelo número 0800-280-1441.

Prefeitura de Sobral revitaliza Praça de Cuba

Apresentado pela cantora e com-
positora Simone Sousa, o show ‘Mar do 
Meu Amar’ acontecerá neste sábado (7), 
às 20h, na casa de produção cultural – 4 
Portas na Mesa. Através da dança e do 
movimento e com direção cênica de Jân-
der Alcântara, a apresentação musical 
contará com repertório autoral, dentre 
grandes sucessos da música brasileira, 
interpretados por artistas negros.

A apresentação trará ainda a exposi-
ção fotográfica ‘Mar do Meu Amar’, com 
imagens captadas pela fotógrafa Thami-
la Santos. Uma realização da 4 Portas na 
Mesa e da Universidade Federal do Cea-
rá, o show conta com o apoio da Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa) e da Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Serviço:
Show ‘Mar do Meu Amar’
Data: 7 de novembro (sábado)
Local: 4 Portas na Mesa (Rua Conselheiro 
José Júlio, 484 – Centro)
Horário: 20h
Acesso: R$10 (inteira) R$5 (meia)
Informações: (88) 3611-0562

Sobral recebe show ‘Mar do 
meu amar’ neste sábado (7)

Até esta sexta-feira (6), o Conselho Municipal de Assistência So-
cial (CMAS) está realizando um curso de capacitação com os seus 
integrantes, no Centro de Convenções de Sobral. Tendo começado 
na última quarta-feira (4), esta já é a terceira capacitação realizada 
pelo CMAS e conta com o apoio da Prefeitura de Sobral por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza 
do Município (SEDS).

Entre os temas abordados, são destaque o ‘Financiamento da As-
sistência Social’ e os ‘Instrumentos de Monitoramento e Controle da 
Política Municipal de Assistência Social’. Para a presidente do CMAS, 
Jane Mesquita, “esse encontro possibilita a melhor atuação dos conse-
lheiros no monitoramento e avaliação dos serviços socioasssistenciais, 
não só o público, mas o privado também”, disse.

Com carga horária de 40h/a, o curso contou com a presença do 
técnico da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Es-

tado do Ceará (STDS), Paulo Pimenta, e da técnica da SEDS, Renata 
Ponte. Na ocasião a SEDS apresentou resultados dos serviços presta-
dos à população como o projeto Gente Solidária, ACESSUAS, Projeto 
Tô na Área, proteção social básica e proteção social especial, entre 
outros, o que contribuiu para a redução de 89% da pobreza extrema, 
este ano, em Sobral.

Conselheiros municipais de assistência social participam de capacitação

No último mês de outubro, o Banco de Mudas de Sobral distribuiu 
2.223 mudas de plantas ornamentais, nativas, frutíferas e medicinais. 
Desse total, 567 foram para os distritos de Jaibaras, Jordão, Pedra de 
Fogo, São José do Torto, Patos, Patriarca, Bonfim e para a localidade de 
Boqueirão (zona rural da sede).

O Banco de Mudas atendeu, ainda, solicitações das cidades de Massa-
pê, Meruoca, Coreaú, Ibiapina, Pacujá, Cariré e Forquilha, com 856 mudas 
doadas. Também foram feitos plantios de mudas (arborização e paisagis-
mo urbano) no conjunto habitacional Jatobá, na Praça do Patrocínio e na 
Avenida Fernandes Távora.

O Banco de Mudas de Sobral é coordenado pela Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos do Município (Seconv), produzindo e distri-
buindo mudas, que podem ser adquiridas, também, pela população em 
troca de garrafas PET, sacos plásticos e óleo de cozinha. Saiba mais: (88) 
3611-7784.

Banco de Mudas
Prefeitura de Sobral distribuiu
mais de 2 mil mudas no mês de outubro

Conjuntos Jatobá I e II
Casamento Comunitário contará com a colaboração de ‘Madrinhas Solidárias’

Na tarde da última quarta-feira (4), a Prefeitura Municipal rea-
lizou uma reunião com 20 senhoras da sociedade sobralense para 
discutir o apoio ao projeto ‘Famílias de Fato e de Direito’, que traba-
lha diversos aspectos do fortalecimento de vínculos familiares. Elas 
foram convidadas a se tornarem ‘Madrinhas Solidárias’ de casais dos 

Conjuntos Habitacionais Jatobá I e II, colaborando com a realização 
do enlace matrimonial.

A ideia, que está sendo desenvolvida pelo Centro de Referência 
da Assistência Social Mimi Marinho (Cras), é oficializar a união de 
homens e mulheres que já constituíram suas famílias e o papel das 
‘Madrinhas Sociais’ colaborar pra a realização do sonho desses ca-
sais. “Essas mulheres já são engajadas em causas sociais e participam 
de projetos que levam felicidade e amor as famílias, por isso elas foram 
convidadas”, concluiu a titular da Seds, Valdízia Ribeiro.

A cerimônia, que é a segunda realizada pelo projeto, acontecerá 
no próximo dia 6 de dezembro. No início do mês de julho, 24 casais 
do Residencial Nova Caiçara oficializaram sua união. O ‘Famílias de 
Fato e de Direito’ conta, ainda, com apoio da Secretaria de Urbanis-
mo, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente e com a parceria do Car-
tório Modesto de Carvalho.

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

Diocese de Sobral celebra 100 Anos de história 
e evangelização

Com forte influência do catolicismo, 
Sobral celebra, no próximo sábado 
(7), 100 anos de Diocese no Municí-

pio. Para celebrar a data, a Diocese preparou 
a ‘Semana Eucarística Paroquial’, que teve 
início na última quinta-feira (5) e seguem 
até a segunda (9). A comemoração, que tem 
como tema ‘Fica Conosco Senhor’, deve reu-
nir milhares de fieis de toda Região Norte. 

Na manhã da última terça-feira (3), no 
auditório Dom Walfrido, da Diocese de So-
bral, o Bispo Dom José Luís de Vasconcelos, 
acompanhado do vigário geral Padre Gon-
çalo de Pinho Gomes e do Padre Lucione 
Queiroz, concedeu uma entrevista coletiva 
para a apresentação da programação co-
memorativa do centenário da Diocese. De 
acordo com Dom Vasconcelos, “estamos 
vivendo um tempo de festa! Vamos celebrar 
com os nossos fieis e pedir ao nosso Pai ce-
lestial mais união e paz em nossas vidas para 
que possamos viver em fraternidade”.

Dom Vasconcelos foi nomeado bispo de 
Sobral, pelo papa Francisco, no dia 8 de ju-
lho deste ano. Ele é o 7º bispo da Diocese 
de Sobral, sendo antecedido por Dom Ode-
lir Magri, que foi transferido para Chapecó, 
em Santa Catarina. Na missa de posse, a 

contribuição da igreja católica para história 
de Sobral foi destacada na fala do Prefeito 
Veveu Arruda. “Fé, esperança e amor. Valores 
e princípios presentes na nossa vida, graças à 
atuação dos bispos, padres e religiosos, que 

ao longo dos anos dedicaram suas trajetórias 
ao trabalho de evangelização da população 
sobralense”, afirmou.

Confira a programação no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).


