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Em 2016
Agência de Inclusão Produtiva já matriculou mais 
de 100 pessoas em cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Agência de Inclusão Produtiva, já matricu-
lou, de janeiro a março deste ano, mais de 
100 pessoas em cursos profissionalizantes 
de auxiliar de secretaria escolar, assistente 
de créditos e cobranças, manicure, costu-
reiro, organizador de evento, recepcionista 
de evento, pintura em tecido, computação 
e artes decorativas.

Cerca de 84% dos matriculados são 
mulheres e 64,5% deles tem o ensino fun-
damental ou médio completos. “O objetivo 

da Agência é dar oportunidade às pessoas. 
Muitos dos que participam destes cursos, são 
jovens que ainda não tiveram seu primeiro 
emprego. Nosso trabalho é encaminhar e in-
serir estas pessoas no mercado de trabalho, 
formal ou informal. Para tanto, além dos cur-
sos, eles participam de oficinas de construção 
de currículo e orientação comportamental”, 
explicou a coordenadora da Agência, Mar-
garida Melo.

As aulas, que acontecem nos Centros de 
Referência da Assistência Social (Cras) do 
Município e no Centro de Referência Espe-
cializado da Assistência Social (Creas), estão 
sendo oferecidos em parceria com o Progra-
ma Senac de Gratuidade (PSG), a Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa 
Sobral) e o Sindicato dos Calçadistas de So-
bral.

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

Xote, baião e aboios
Musical ‘Encantorias’ será 
apresentado no Theatro São João

O Theatro São João receberá nesta quinta-feira (7), a partir 
das 20h, o espetáculo Musical ‘Encantorias’. Apresentado pelo 
premiado cantor e compositor Fernando Rosa, o espetáculo 
trará canções dos álbuns ‘Guaramiranga’, ‘Embornal do Tempo’ 
e ‘Esse Mundo é pra se Brincar’, bem como novas composições 
concebidas a partir do livro Fazenda Poema, projeto premia-
do pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.

Com classificação livre e o melhor do xote, baião e aboios, 
a apresentação é uma realização da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

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

Nesta terça (5)
7 pontos do Município recebem serviço de reparo 
na rede de iluminação pública

Dando continuidade aos serviços de reparo na rede de iluminação pública 
da cidade, nesta terça-feira (5), mais sete pontos de Sobral receberam 
equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv). Desta vez, a ação beneficiou os distritos de 
Aracatiaçu, Patriarca, Salgado dos Machados e os 
bairros Sumaré, Centro, Vila União e Terrenos Novos.

“Nosso trabalho é contribuir para a segurança, o 
lazer e o conforto das pessoas que moram em Sobral. 
A equipe de iluminação pública está diariamente rea-
lizando serviços como este, ampliando a qualidade de 
vida da população e tornando nossa cidade cada vez mais 
humana”, explicou o titular da Seconv, Jorge Trindade.

Projeto Vidas em Ascensão
dá início à formação em

gestão cultural

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral) deu início, na últi-
ma sexta-feira (1º), no Centro de Educação 
a Distância, a formação em gestão cultural. 
Realizada através do Projeto ‘Vidas em As-
censão’, à formação conta com o patrocínio 
da Petrobrás e tem como intuito habilitar 
os participantes para o planejamento e 
gestão de projetos, produtos e negócios 
culturais.

De acordo com a diretora artística da 
Ecoa Sobral, Telma Mendes, a importância 
da realização do curso “se dá porque cada 
vez mais se exige, no campo da cultura, pro-
fissionais com mais formação, experiência e 
conhecimento. Portanto, o curso de gestão 
cultural veio com o intuito de construir e fo-
mentar políticas públicas de cultura de for-
ma mais qualificada, contribuindo para que 
pessoas, que atuam não somente nesta área 
da cultura, possam estar melhor capacita-
das,” destacou.

Confira a matéria completa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.ov.br)

Em busca de incentivar práticas saudá-
veis, o encontro semanal dos apaixonados 
por ciclismo, Bike Sesporte, realizará pas-
seio alusivo ao Dia Mundial da Atividade 
Física nesta quarta-feira (6), às 19h30. Em 
parceria da Unimed Sobral, a pedalada 
desta semana compõe a programação do 
movimento ‘Agita Ceará’, que visa incenti-
var a prática diária de pelo menos 30 mi-
nutos de exercícios na luta contra o seden-
tarismo.

Com uma estrutura composta por ve-
ículo de apoio, batedores da guarda de 
trânsito, carro de som e mesa com frutas, 
os ciclistas partirão da Praça do Theatro 
São João,  e percorrerão as principais ruas 
de Sobral levando estímulo à prática de 
exercícios físicos, bem como a promoção 
da melhoria da qualidade de vida da po-
pulação sobralense.

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

Bike Sesporte realiza
pedalada alusiva ao dia 

Mundial da Atividade Física

Prefeitura inicia implementação do 
‘Programa Sobral Cidade Educadora’

O prefeito Veveu Arruda reuniu seu 
secretariado, nesta terça-feira (5), 
para apresentação do ‘Programa 

Sobral Cidade Educadora’, que começará a 
ser implantado neste ano. “Queremos que 
as pessoas que vivem aqui em Sobral tenham 
uma atitude educadora nas relações entre as 
pessoas, nos diversos lugares. As artes e a ju-
ventude são fundamentais para construção 

dessa postura existencial. Somos um municí-
pio com 40% de uma população de 14 a 29 
anos, uma cidade com forte expressão da ju-
ventude. Então é preciso que a juventude seja 
protagonista neste processo”, afirma Veveu 
Arruda.

Durante o encontro, foram apresenta-
dos para os gestores as etapas já concluí-
das do programa, como a formação do Co-

mitê Gestor, responsável pela articulação e 
mobilização das demandas de integração 
das políticas públicas; análise do cenário 
do Município; mapeamento das políticas 
existentes com foco na juventude, além de 
escutas que deram subsídios para as dire-
trizes do programa. A próxima etapa será 
a realização de encontros formativos com 
agentes públicos, técnicos e lideranças da 
sociedade civil.

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

Produção sustentável de mel em Sobral é  destaque em revista científica nacional
A produção apícola de Sobral foi desta-

que na atual edição da Revista em Agrone-
gócio e Meio Ambiente (RAMA), do Centro 
de Ensino Superior de Maringá (UniCesu-
mar). A revista, que tem versões eletrônica e 
impressa, trouxe o trabalho intitulado ‘Api-
cultura e sustentabilidade: visão dos api-
cultores de Sobral (CE)’, dos pesquisadores 
Maria Salvelina Marques Lourenço e José 
Ednilson de Oliveira Cabral.

O trabalho, realizado em 2013, destaca 
o desenvolvimento sustentável dos apicul-
tores do Município levando em conta três 
dimensões: econômica (renda e lucrativi-
dade), social (capacitação e associativismo) 
e ambiental (respeito ao meio ambiente e 
utilização dos recursos naturais).

“O método utilizado por nós é chamado 
‘Barômetro da Sustentabilidade’, e consegue 
demonstrar o bem estar humano e ecológico 
no mesmo gráfico. Na avaliação feita, Sobral 
obteve a nota 4,43, o que classifica esta pro-
dução como muito boa, uma vez que o méto-

do classifica de 1 a 5”, ressaltou Salvelina.
Os pesquisadores destacaram ainda o 

apoio dado pela Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária 
(Seagri), aos apicultores sobralenses. “O apoio 
da Prefeitura, tanto nas capacitações e assis-
tências técnicas, quanto na compra dos pro-
dutos, por meio do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), é um dos 
principais pontos de para o sucesso desta 
atividade aqui no Município”, concluiu Sal-
velina.

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




