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130 adolescentes
Prefeitura de Sobral realiza formatura da 23ª turma 

do Programa Guarda Mirim

Na última quinta-feira (8), a Prefeitu-
ra de Sobral realizou a formatura de 
130 adolescentes da 23ª turma do 

Programa Guarda Mirim. A solenidade, que 
aconteceu na Boulervard do Arco, foi mar-
cada ainda pelo encerramento da 22ª tur-
ma, formada por cerca de 90 jovens. Além 
de familiares e amigos, autoridades partici-
param da cerimônia aberta pelo Prefeito de 
Sobral, que destacou a importância do está-
gio. “Neste semestre temos uma turma maior, 
exatamente pelo êxito do Guarda Mirim, que 
tem proporcionado aos nossos jovens uma 
formação além da escola. Uma formação de 

cidadania, de preparação para o mundo do 
trabalho, de integração social”, concluiu Ve-
veu Arruda.

Na ocasião, também foram entregues 
certificados da comenda Yuri Elson Gomes 
da Silva a quatro guardas mirins. Da 22ª 
turma, foram agraciados Luma Vanessa da 
Silva, por excelente rendimento educacio-
nal, e Antônio Janilton Silva dos Santos, 
por excelente comportamento disciplinar. 
Já da 23ª turma, nas mesmas categorias, os 
homenageados foram Ryan Sousa Rocha e 
Carlos Yllan Ferreira Marçal, respectivamen-
te.

O programa tem um efeito impactan-
te de caráter social, pois tem tornado cada 
participante um multiplicador do aprendi-
zado adquirido nas diversas comunidades 
do Município. “Aqui são formados cidadãos. 
Eles interagem com vários segmentos da so-
ciedade, participam de palestras, valores de 
moral e ética lhes são passados. Assim, se 
tornam disseminadores do que aprendem 
durante o estágio”, destacou o secretário de 
Cidadania e Segurança, Sidney Moraes.

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

Sobral Novo Centro
Prefeitura e Iphan lançam projeto de financiamento para intervenções 
em imóveis privados do sítio histórico

Na última quinta-feira (8), representantes 
das prefeituras de Aracati, Fortaleza, Sobral e 

Viçosa do Ceará, estiveram reunidos na sede 
do Instituto do Patrimônio Cultural e Artísti-
co Nacional (Iphan), em Fortaleza, para ajus-
tar os últimos detalhes do segundo edital do 
Projeto de Financiamento de Imóveis Priva-
dos. Com previsão para entrar em vigor até 
o fim de 2015, o programa de financiamento 
visa  oferecer crédito, com juros e formas de 
pagamento diferenciados, para intervenções 
em imóveis do sítio histórico dos municípios.

De acordo com a secretária Gizella Go-
mes, que representou Sobral no encontro, o 
edital é uma oportunidade para proprietá-

rios de imóveis do sítio histórico realizarem 
suas reformas, respeitando as regras impos-
tas pelo tombamento do Iphan. “Os projetos 
serão encaminhados para Prefeitura e Iphan, 
onde serão avaliados. Com seus projetos apro-
vados, os donos dos imóveis terão acesso a 
financiamento junto ao Banco do Nordeste”, 
explicou.

Uma novidade deste edital é que, os pro-
prietários que estiverem dentro do perfil de 
‘baixa renda’, terão apoio das assessorias téc-
nicas da Prefeitura e do Iphan para o desen-
volvimento dos seus projetos.

Outubro Sobral Criança
Programação da Casa da Cultura tem início 
nesta terça (13)

Como parte da programação do Outu-
bro Sobral Criança 2015, a partir desta ter-
ça-feira (13), a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria da Cultura e do Turismo, irá 
oferecer diversas atividades recreativas na 
Casa da Cultura. Apresentações musicais e 
teatrais, sessões de cinema e animação in-
fantil, atividades recreativas e brincadeiras 
populares são algumas das opções de di-
versão gratuita, que seguirão até a próxima 
sexta (16).

Os grupos interessados em participar 
podem agendar visitas por meio do telefo-
ne (88) 3611-1236/ 3611-2712.

Serviço:
Outubro Sobral Criança na Casa da Cultura
Data: de 13 a 16 de outubro
Local: Casa da Cultura de Sobral (End. Av. 
Dom José, 881 - Centro - Sobral-CE.)
Acesso: Gratuito

Sobral sedia Diálogos Culturais nesta quarta-feira (14)
Para promover um debate sobre o de-

senvolvimento das potencialidades cultu-
rais de cada região, a Secretaria de Cultura 
do Estado irá realizar, nesta quarta-feira 
(14), em Sobral o ‘Diálogos Culturais – Vale 
do Acaraú’, que contará com a presença do 
secretário Estadual da Cultura, Guilherme 
Sampaio e de representantes da cultura de 
21 municípios da região Norte.

Voltado a artistas, produtores, gestores, 
educadores, formuladores e articuladores 
do setor cultural da Região do Vale do Aca-
raú, o ‘Diálogos Culturais’ tem o apoio da 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
da Cultura e do Turismo, e do Ministério da 
Cultura.

Serviço:
Diálogos Culturais – Vale do Acaraú
Local: Centro de Educação a Distancia do 

Ceará – CED (Rua Iolanda Barreto, 317 – Der-
by Club)
Horário: 14 às 17h
Acesso: Gratuito

Nesta terça (13)
6 pontos do Município 

recebem serviço de reparo na 
rede de iluminação pública

Durante toda esta terça-feira (13), 
seis pontos do Município de Sobral re-
ceberão equipes da Prefeitura para que 
sejam feitos reparos na rede de ilumina-
ção pública. A população do distrito de 
Patriarca e dos bairros Sumaré, Jatobá, 
Sinhá Sabóia, Parque Santo Antônio e 
Padre Palhano serão beneficiados com 
o serviço.

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

Mutirão de limpeza da 
Prefeitura chega ao bairro 

Vila União

A Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv) realizou, na última 
sexta-feira (9), uma grande ação de lim-
peza no bairro Vila União. Na ocasião, fo-
ram retirados, com a ajuda de caçambas 
e uma pá mecânica, cinco carradas de 
lixo. Os resíduos foram encaminhados 
ao aterro sanitário do Município. A ação 
contou com o empenho de 30 homens 
que, além do serviço de limpeza nas 
ruas, realizaram a poda das árvores do 
bairro. 

“A ação de limpeza é um trabalho con-
junto entre a população e o poder público. 
A partir do momento em que enviamos 
nossas máquinas para a realização do tra-
balho, a comunidade tem que ter a consci-
ência de manter o bairro limpo”, explicou 
o secretário de Conservação e Serviços 
Públicos, Jorge Trindade. Todos os dias, 
a equipe da Seconv realiza o serviço de 
limpeza nos bairros da cidade.
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