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Prefeitura certifica 23 jovens em curso de 
informática

A Coordenadoria de Juventude realizou 
entrega de certificados, na última sexta-fei-
ra (11), para 23 jovens que concluíram Curso 
de Informática Básica – Linux, na Estação Ju-
ventude Novo Recanto.

 A formação gratuita teve duração de 
dois meses e 80 horas aulas. No dia 8 de se-
tembro, foram iniciadas duas novas turmas 
com aulas de segunda a quinta-feira, das 

13h30 às 15h30 e das 15h30 às 17h30, be-
neficiando mais 32 jovens.

Inaugurada pelo prefeito Veveu, a Es-
tação Juventude Novo Recanto fica na Rua 
João Paulo II, s/n, e oferece cursos de infor-
mática básica, oficinas de teatro, hip hop, 
dança contemporânea, além de vôlei e ca-
poeira. Saiba mais: (88) 3611-4970 ou man-
da um WhastApp: (88) 98838-0217.

Theatro São João traz ‘Recital Elis Regina’ 
nesta terça-feira (15)
Com canções eternizadas na voz de uma das cantoras mais 
marcantes do País, o ‘Recital Elis Regina’ acontecerá nesta 
terça-feira (15), às 19h, no Theatro São João.

“Como nossos pais”, “Se eu quiser fa-
lar com Deus”, “Maria Maria”, “Fascinação”, 
“Águas de Março”, “Alô, Alô, Marciano” entre 
outras canções, compõem o repertório da 
apresentação musical intitulada ‘Recital Elis 
Regina’, que levará ao palco do Theatro São 
João professores e alunos do Atelier de Arte 
e Cultura Luciano Feijão.

O recital integra a agenda especial co-
memorativa aos 135 anos do Theatro São 
João e conta com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e 
do Turismo.

Serviço
‘Recital Elis Regina’
Data: 15 de setembro (terça-feira)
Local: Theatro São João (End. Praça São 
João, 156 - Centro - Sobral-CE)

Horário: 19h
Acesso: R$ 3 + 1 kg de alimento não pere-
cível
Classificação: Livre

Feira de Artesanato 
beneficia artesãos 

sobralenses

Artigos em crochê, artesanato em 
madeira, composição em retalhos (pa-
tchwork), couro, telas, pinturas em teci-
dos, arranjos e bordados foram alguns 
dos produtos comercializados durante 
a última temporada da Feira de Arte-
sanato, encerrada no último domingo 
(13). Nos 11 dias de duração, a ação be-
neficiou 12 expositores, que tiveram a 
oportunidade de divulgar e comerciali-
zar seus produtos no North Shopping de 
Sobral.

A Feira do Artesanato Sobralense 
é uma iniciativa do Programa Trabalho 
Pleno/Projeto Artesanato, que tem o in-
tuito de promover o desenvolvimento 
do artesanato sobralense, fortalecendo a 
vocação cultural das comunidades, bem 
como, capacitando os artesãos e apoian-
do na negociação dos seus produtos.

Uma realização da Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria de Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), a ação contou com a parceria do 
North Shopping de Sobral e da Associa-
ção dos Artesãos de Sobral (ASAS).

Prefeitura de Sobral divulga 
aprovados na seleção de 

gestores escolares
A Prefeitura de Sobral divulgou, nes-

ta segunda-feira (14), o resultado final da 
seleção de gestores escolares, que ofe-
recia 30 vagas para coordenador peda-
gógico e 20 para diretores das escolas da 
rede municipal de ensino. Os vencimen-
tos variam de R$ 1.712,37 a R$ 2.417,31.

Coordenada pela Escola de Forma-
ção Permanente do Magistério (Esfa-
pem), a seleção foi realizada em cinco 
fases (prova escrita, curso, provas situa-
cionais, entrevista e análise de títulos) e 
contou com cerca de mil inscritos.

Veja a lista de aprovados no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Sobral cumpre metas do Índice de Qualidade 
do Meio Ambiente

Como resultado do trabalho de sus-
tentabilidade realizado em Sobral, a 
partir de 2016, o Município receberá 

repasse do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 
pelo Governo do Estado. O benefício foi 
conquistado graças ao cumprimento de 
quatro, entre as cinco metas do Índice de 
Qualidade do Meio Ambiente (IQM) referen-
te ao ano de 2014.

O resultado foi definido a partir de visi-
tas realizadas por técnicos da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado (Sema). Eles ana-
lisaram requisitos como a implantação da 
estrutura operacional definida pelo Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 
Sobral (PGIR2S), implantação de coleta sis-
temática, apresentação e instalação de Li-
cença de Operação válida para a disposição 
final dos resíduos sólidos urbanos, como o 
aterro sanitário.

“Sobral é uma cidade diferenciada. Diaria-
mente percebemos que as pessoas estão utili-
zando cada vez mais os espaços públicos de 
forma correta e valorizando o meio ambiente. 
Esse resultado do IQM relativo a 2014 mostra 
o compromisso da gestão em trabalhar de 
forma integrada a questão da valorização 
do meio ambiente”, explicou o secretário de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
Jorge Trindade.

De acordo com o Secretário, a meta para 

2015 é encaixar Sobral entre os primeiros 
colocados a atender a todos os requisitos 
exigidos pelo IQM. “Estamos trabalhando 
para que a nossa próxima premiação seja 
ainda mais favorável com a implantação 
da coleta seletiva que foi feita neste ano, e 
atualmente atende mais de 18 bairros e seis 
distritos da cidade, fazendo com que várias 
famílias diminuam os riscos de doenças com 
a eliminação dos resíduos e reduzam suas 
contas de energia, através da parceria com o 
Ecoelce”, finalizou.

Aterro sanitário
Atendendo a Política Nacional de Resí-

duos Sólidos, Sobral é um dos cinco municí-
pios cearenses que substituiu os lixões pelo 
aterro sanitário, dentro do prazo exigido. 
Até julho deste ano, dos 22 consórcios de 
municípios do Ceará formados para viabili-
zar a construção dos aterros, apenas cinco 
concluíram os projetos de execução. Outr-
tos oito municípios ainda estão em fase de 
elaboração de propostas e nove ainda não 
efetivaram o consórcio.

Juventude | Parceria entre Prefeitura e UVA fomenta melhorias na 
formação de universitários

Nesta segunda-feira (14), o coordenador 
de Juventude de Sobral, Igor Bezerra, e a vice-
-reitora da Universidade Estadual Vale do Aca-
raú (UVA), Izabelle Mont’Alverne, se reuniram 
na Vice-Reitoria de Ensino da UVA para pla-

nejar melhorias na formação de estudantes 
da UVA. A ação, direcionada para valorizar 
o campo de extensão da Universidade, visa 
incentivar os alunos a participarem de ativi-
dades extracurriculares na Coordenadoria de 
Juventude, por meio das Estações Juventude.

Segundo a vice-reitora Izabelle 
Mont’Alverne, os estudantes terão a oportu-
nidade de sair do eixo da teoria aplicando 
conhecimentos na prática profissional. “Será 
um momento ímpar para os alunos, pois o 
campo de extensão os valoriza enquanto pro-
fissionais e os deixam mais preparados para 

encarar o mercado de trabalho”, explicou. 
Ainda de acordo com Izabelle “a ideia é que 
em 2016 a Universidade possa viabilizar algu-
mas bolsas para aqueles que se destacarem 
nas atividades”.

Já na perspectiva do coordenador de 
Juventude, Igor Bezerra, “Esses jovens vêm 
para somar esforços na construção de uma 
Sobral cada vez mais humana”. Nas próximas 
semanas, outras reuniões acontecerão com 
os estudantes dos cursos de educação física 
e enfermagem, para que seja iniciada a im-
plantação do projeto.

Em 2012, o prefeito Veveu recebeu a certificação de Município Selo Verde de Sobral das mãos do presidente 
do CONPAM, Paulo Lustosa.


