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Formação em manuseio de obras de arte 
será oferecida no Museu Dom José

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) dará iní-
cio, na próxima segunda-feira (4), no Museu Dom José, ao curso de manuseio 
de obras de arte. A formação que conta com o patrocínio da Petrobrás, será 
realizada através do Projeto ‘Vidas em Ascensão’ e contará com carga horária 
composta por 60 horas aulas.

De acordo com o presidente da Ecoa Sobral, Roberto Galvão, o curso “tem 
como foco capacitar os participantes para o exercício de cuidados básicos de 
limpeza, conservação e manuseio de obras de arte, bem como para o registro, 
arquivamento, embalagem e transporte das mesmas,” informou.

Ministrada pelo restaurador Gilberto Brito, formado em restauração em 
obras de arte na Escola Nacional de Belas Artes, com estágio no Gabinete 
Central do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a 
formação é uma realização da Escola Nova de Artes e Ofícios, juntamente 

com a Ecoa Sobral, e conta com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria da Cultura e do Turismo. Mais 
informações: site - ecoasobral.org ou (88) 3111-1661.

A Prefeitura de Sobral tem investido na 
melhoria da Guarda Civil Municipal, tanto 
com aquisição de equipamentos como na 
qualificação e valorização dos profissionais. 
De 2011 até agora, foram realizadas 238 
promoções de inspetores, subinspetores de 
1ª, 2ª e 3ª classe e de guardas e agentes de 
trânsito, sendo que neste período um mes-
mo profissional ascendeu na carreira mais 

de uma vez
“Mesmo vivendo um dos períodos mais 

difíceis nas finanças públicas dos municípios, 
nós temos feito um esforço para equipar e 
dar boas condições para a Guarda Municipal 
desenvolver o seu trabalho. E eu já autorizei 
a realização de um novo concurso para mais 
130 guardas”, afirmou o prefeito Veveu Ar-
ruda.

Prefeitura de Sobral reforça investimento 
na aquisição de equipamentos para Guarda 
Municipal de Sobral

Moradoras do entorno do bairro Cohab III partici-
param, na tarde da última quarta-feira (30), do I Mini-
curso de Artesanato realizado na Academia da Saúde 
da COHAB III. Na oficina, materiais reciclados foram 
reaproveitas na produção de objetos de decoração, 
bolsas e até carteiras. “Conseguimos atingir nossos 
objetivos, pois promovemos um momento de entrete-
nimento e começamos a prepará-las para se tornarem facilitadoras”, explicou Larisse Pontes, 
gerente da Academia da Saúde.

De acordo com a facilitadora do minicurso, Sônia Damasceno, “as alunas estão mostrando 
seus dons e talentos, e em breve irão poder compartilhar esse conhecimento”, finalizou.

Academia da Saúde da COHAB III 
realiza minicurso de artesanato

Sobral sedia o I Fórum 
Regional dos Conselheiros

de Saúde

Na manhã desta quinta-feira (31), 
o auditório da Escola de Formação em 
Saúde da Família Visconde de Saboia 
(EFSFVS) recebeu Conselheiros Munici-
pais e Locais de Saúde para a realização 
do I Fórum Regional de Conselheiros de 
Saúde. Durante o evento, foram discuti-
dos temas relacionados a doenças trans-
mitidas pelo mosquito Aedes aegypti 
-  zika vírus, dengue e chikungunya,.

A disseminação de informações so-
bre prevenção, diagnóstico e tratamento 
foi um dos pontos abordados. De acordo 
com a  coordenadora da Mesa Diretora 
do Fórum Regional, Benedita Vidal, é 
necessário trabalhar lado a lado com 
a mídia. “É muito importante trabalhar-
mos juntos com a mídia, pois além de nos 
ajudar na divulgação dos trabalhos reali-
zados, conscientiza a população sobre a 
importância do combate ao mosquito”.

O Fórum foi organizado pela 11ª Co-
ordenadoria Regional de Saúde (CRES) 
e pela mesa coordenadora do Fórum 
Regional. Participaram do evento repre-
sentantes dos municípios de Sobral, Ca-
riré, Ipu, Forquilha, Irauçuba, Reriutaba, 
Coreaú, Graça e Santa Quitéria.

Na noite da última quarta-feira (30), a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Extrema Pobreza de Sobral (Seds) realizou a 
entrega do certificado ‘Mulher Solidária Maria José Ferreira Gomes’, re-
conhecendo sete mulheres que contribuíram para o desenvolvimento 
social de suas comunidades. O evento encerrou as atividades do ‘Mar-
ço Mais Mulher’, agenda de programação criada em referência ao ‘Dia 
Internacional da Mulher’ e que teve diversas ações de solidariedade, 
entretenimento e geração de renda.

Para o vice-prefeito, Carlos Hilton, o envolvimento das homenage-
adas em diversas ações, só contribui para que Prefeitura alcance mais 
facilmente a população. “Estas mulheres têm suas próprias dificuldades. 
Não são ricas, mas ao mesmo tempo se interessam em ajudar as pessoas 
que estão nas suas comunidades, contribuindo diretamente no desenvol-
vimento das nossas ações junto à população. Muito oportuna esta ideia 
de homenageá-las”, destacou.

Falando sobre motivo da escolha destas mulheres, a titular da 
Seds, Valdízia Ribeiro, destacou o voluntariado delas em ajudar a ges-
tão pública no atendimento à população. “Estas mulheres realizam um trabalho muito bonito, e 
voluntário, dentro das nossas unidades de atendimento como no Centro de Referência Especializado 
em Assistência Social (Creas) e nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) do Município. 
Nada mais justo esse reconhecimento da Prefeitura de Sobral”, concluiu.

Confira a lista completa das homenageadas no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Sobralenses são destaque no Prêmio
Melhores do Ciclismo de 2014 e 2015

A dedicação dos ciclistas sobralenses 
rendeu destaque na premiação da 
Federação Cearense de Ciclismo dos 

Melhores de 2014 e 2015. O Município teve 
o maior número de troféus, dentre os distri-

buídos nas competições oficiais dos anos 
de 2014 e 2015. Ao todo, foram conquista-
dos 35 troféus das modalidades do Ciclis-
mo Mountain Bike Cross County Olímpico 
(XCO) e Mountain Bike Maratona (XCM); e 

22 da Modalidade Bicicross Olímpico (BMX), 
totalizando 57 pódios.

Durante a solenidade, o prefeito Veveu 
Arruda, representado pelo secretário do 
Esporte, Rosaldo Freire, foi homenageado 
pelo apoio e incentivo dado ao Ciclismo. A 
premiação aconteceu na última segunda-
-feira (28), na Secretaria de Esportes do Es-
tado, em Fortaleza.

 “Essa premiação é fruto de muito traba-
lho e dedicação dos nossos atletas que têm 
imenso compromisso com seus familiares, 
apoiadores, patrocinadores e todos que con-
tribuíram para a realização dos seus sonhos”, 
destacou o secretário de Esportes de Sobral, 
Rosaldo Freire.

Também são apoiadores dos ciclistas 
sobralenses a Associação Sobralense de 
Ciclismo (ASSOCIC), Newland Veículos Loja 
Sobral, e SobralNet.

Março Mais Mulher
Prefeitura de Sobral homenageia voluntárias de ações sociais no Município


