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Agentes de Trânsito e Guarda Municipais 
participam de capacitação

Buscando aperfeiçoar as normas legis-
lativas e procedimentos na conduta, ope-
ração e fiscalização dos agentes de trânsito 
de toda a cidade, a Secretaria de Cidadania 
e Segurança de Sobral, através da Coorde-
nadoria de trânsito e Transporte Urbano 
(CTTU), deu inicio nesta segunda-feira (4), a 
ciclo de palestras, oficinas e cursos, com a 
realização da palestra ‘Manual Brasileiro de 
Fiscalização do Trânsito (MBFT) – A impor-

tância de se conhecer e se cumprir’.
De acordo com o coordenador de trânsi-

to do município, Julif Guedes, o treinamen-
to é continuo e busca a excelência na pres-
tação de serviços. “É importante que todos os 
envolvidos com a fiscalização do trânsito so-
bralense tenham sempre esse tipo de palestra 
e informação, colocando-os a par das diver-
sas mudanças que ocorrem com frequência 
no MBFT”, destacou o coordenador.

Aproximadamente 40 oficiais, entre 
agentes de trânsito e guardas municipais, 
participaram da palestra que foi ministra-
da pelo especialista em Gestão e Direito do 
Trânsito e subtenente da Policia Militar do 
Ceará, Luís Carlos Paulino, além de membro 
titular da Câmara Temática de Educação 
para o Trânsito e Cidadania do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN) – biênio 
2015/2016.

A Praça do Theatro São João receberá, na próxima sexta-feira 
(8) e sábado (9), a partir das 17h, as exposições da 54ª edição da 
‘Feira de Artesanato do Ceará’ (FEIRART). Com 200 expositores de 
todas as regiões do Estado, a FEIRART é considerada a maior feira 
do Ceará.

De acordo com a secretária da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE) de Sobral, Daniela Costa, “além de gerar renda 
e oportunidade de comercialização de produtos, a FEIRART divulga 
o melhor do artesanato cearense apresentando as novas tendências 
dessa arte que define tão bem o nosso Ceará,” informou.

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

Governo do Estado e Prefeitura promovem
54ª Feira de Artesanato do Ceará, em Sobral

A Prefeitura Municipal, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia de Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), está com inscrições 
abertas para 50 vagas para Treinamento 
Básico em Secretariado. A formação é gra-
tuita e será realizada entre os dias 26 e 28 de 
abril, das 14h às 17h, no Centro de Conven-
ções de Sobral.

Os interessados em participar deverão 
se dirigir até o dia 25 de abril (segunda-fei-
ra), das 8h às 14h, a sede da STDE, localiza-
da na Rua Visconde de Sabóia, 300 – Junco, 
portando RG e CPF. As inscrições são gratui-
tas e as vagas limitadas.

A capacitação é uma iniciativa da Pre-
feitura de Sobral, coordenada pela STDE, 

através do Programa Trabalho Pleno, em 
parceria com a Inove Empresa Júnior RH – 
IVA. Mais informações: (88) 3611-4421 / 
3614-2555. 

Prefeitura oferece 50 vagas para 
Treinamento em Secretariado

Projeto Casa Acolhedora 
do Arco encerra 1º ciclo de 

atividades

O Instituto Trevo de Quatro Folhas re-
alizou, na manhã da última quarta-feira 
(30), no auditório da Prefeitura de Sobral, 
a solenidade de encerramento do 1º ci-
clo de atividades do Projeto Casa Acolhe-
dora do Arco. Visando garantir a melho-
ria do atendimento às mães e às crianças 
de até dois anos de idade, a iniciativa foi 
elaborada e aprovada, em maio de 2015, 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA).

Financiado pelo Itaú Social, e con-
trapartida da Prefeitura Municipal de 
Sobral, o Projeto atende mães usuárias 
de crack e seus filhos, com o objetivo 
de reduzir as situações de negligência e 
abandono relacionado ao uso da droga, 
além de fortalecer vínculos familiares e 
comunitários.

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

Nesta terça-feira (5), às 18h, a Prefeitura de 
Sobral e as Óticas Diniz irão concluir o projeto 
‘Diniz Social’, por meio do qual 35 crianças, com 
idade entre 6 e 12 anos, atendidas pelo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do 
Centro de Referência da Assistência Social (Cras) 
Mimi Marinho receberão óculos de grau.

Mais de 150 crianças passaram por uma tria-
gem inicial. Destas, 35 apresentaram a necessida-
de de uso dos óculos. “No dia 27 de fevereiro, as 
crianças puderam escolher a armação que melhor 
se adaptava a seu rosto e agora, após a confecção 
das lentes, elas receberão os óculos prontos”, ressal-
tou a coordenadora do Cras Mimi Marinho, Livra-
mento Albuquerque.

O projeto ‘Diniz Social’ conta ainda com o 
apoio da Secretaria da Saúde do Município.

Próxima sexta (8)
Prefeitura de Sobral realiza casamento comunitário 

de 30 casais do distrito de Jordão 

Na próxima sexta-feira (8), a Pre-
feitura de Sobral irá realizar o 
sonho de 30 casais moradores 

do distrito de Jordão, com o terceiro casa-
mento comunitário do Projeto ‘Famílias de 
Fato e de Direito’. Durante os últimos meses, 
os casais foram preparados para o grande 
dia pela equipe do Centro de Referência 
de Assistência Social de Jaibaras (Cras), que 
atende os distritos de Jaibaras, Jordão, Ra-
fael Arruda, Aprazível, Bonfim e São José do 
Torto. “Eles participaram de diversas palestras 
que abordaram temas como afetividade e re-
núncia, aspectos jurídicos do casamento civil, 
e planejamento familiar e educação financei-
ra. Tudo isso tem o objetivo de ajudá-los a ter 
uma relação mais duradoura”, afirmou a titu-
lar da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds), Valdízia Ribeiro.

O primeiro casamento comunitário 
aconteceu em julho de 2015, no Residencial 
Nova Caiçara, e o segundo em novembro, 

do mesmo ano, nos Conjuntos Jatobá I e II. 
O projeto é uma iniciativa da Seds e conta 
com o apoio do grupo ‘Mulheres Solidárias’.

O Projeto ‘Famílias de Fato e de Direito’ 

conta, ainda, com apoio da Secretaria de 
Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente e com a parceria do Cartório Mo-
desto de Carvalho.

Última etapa
Projeto ‘Diniz Social’ entrega óculos gratuitamente a 35 crianças

Depoimento de aluno

“Cheguei na Escola Antônio Custódio 
em 2015 com muitas dificuldades. Não sa-
bia ler, somar, dividir, nem meu nome sabia 
escrever direito. Estava matriculado no 4° 
ano, mas não acompanhava meus ami-
gos. Passei a ter aulas de reforço e no final 
do ano consegui me destacar na avaliação 
externa como o melhor aluno da sala em 
português e o terceiro melhor em matemá-
tica. Hoje estou no 5° ano e espero me de-
senvolver ainda mais e ser 100% em todas 
as disciplinas”.

[Estevano de Maria Souza, aluno do 5º 
anos da Escola Antônio Custódio de Aze-
vedo, no Aprazível]

O segundo casamento comunitário foi realizado em novembro de 2015 nos Conjuntos Jatobá I e II.


