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O Centro de Ciências da Saúde (CSS), da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), será palco da solenidade de lançamento da ‘Cole-
tânea Cronologia Sobralense’. Uma realização da Escola de Cultura, 

Comunicação Ofícios e Artes (Ecoa Sobral), a solenidade acontecerá na pró-
xima quinta-feira (14), às 19h30, como parte do Projeto Edição Histórias de Sobral, do Programa 
de Formação de Plateias e Indústria Criativa (Ecoar).

Escrita pelo ícone da intelectualidade contemporânea cearense, Pe. Francisco Sadoc de 
Araújo, e composta por cinco volumes, q cronologia registra a sucessão de acontecimentos, 
em mais de três séculos de história, que marcaram a formação e evolução sociocultural do 
Município de Sobral.

O lançamento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da 
Cultura e do Turismo, da UVA e do Governo do Estado do Ceará.

‘Coletânea Cronologia 
Sobralense’ será lançada
nesta quinta-feira (14)

Centro de Educação Infantil José Lourenço 
desenvolve projeto de reciclagem

Visando conscientizar as crianças e suas 
famílias para necessidade de preservação 
do meio ambiente, o Centro de Educação 
Infantil (CEI) José Lourenço da Silva, no bair-
ro Santa Casa, vem desenvolvendo o proje-
to de Reciclagem em parceria com a Autar-
quia Municipal de Meio ambiente (AMMA).

“Queremos estimular a prática da coleta 
seletiva, ressaltando a importância da reci-
clagem para a melhoria da qualidade de vida, 
utilizando para isso os três R como meio de 
preservação do meio ambiente: reduzir, reu-
tilizar e reciclar”, explicou a diretora do CEI, 
Joelma Xavier.

No contraturno, as crianças  participam 
de atividades complementares do projeto 
Jornada Ampliada e do Atendimento Edu-
cacional Especial (AEE), nos quais são ofere-

cidas atividades lúdicas com jogos e brinca-
deiras, música, contação de histórias, teatro 
e outros projetos didáticos para qualificar 
o processo de aprendizagem e despertar o 
gosto pela leitura desde a infância.

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

O Centro de Educação Infantil José Lou-

V Noite Cultural do Parque do Mucambinho reúne 
crianças e adolescentes na Estação Juventude

Como parte das ações desenvolvidas 
pela Coordenadoria de Juventude da Pre-
feitura de Sobral (Coojuv), na última terça-

-feira (12), foi realizada a V Noite Cultural do 
Parque Mucambinho, que reuniu mais de 
100 moradores do bairro. Promovido pela 
Estação Juventude Mucambinho, a ação 
contou com show cultural, roda de capoeira 
e campeonato de dança.

“A Noite Cultural das Estações é uma 
forma de integrar a comunidade a partir de 
ações que envolvem dança, música, jogos, 
esporte, enfim, lazer de uma forma geral e 
gratuita para toda a população, em especial 
para os jovens”, explicou o coordenador de 
Juventude de Sobral, Igor Bezerra.

Em 2015
Cerca de 600 sobralenses foram beneficiados 
com a aquisição de órtese e prótese

Com um investimento de R$ 188.168,04, 
a Prefeitura Municipal atendeu cerca de 600 
portadores de deficiências que precisavam 
de órteses e próteses, ao longo do ano de 
2015. A ação foi realizada pela Secretaria da 
Saúde, por meio do Serviço de Apoio ao Ci-
dadão Sobralense (SACS).

O Programa de órtese e prótese funcio-
na no SACS, localizado na Praça Monsenhor 
Eufrazio, em frente à Santa Casa, desde 1999 
e atende a todos os cidadãos sobralenses 
que apresentam algum tipo de deficiência 
ou dificuldade de locomoção e que neces-
sitam destes equipamentos para sua reabi-

litação e consequentemente melhorarem a 
sua qualidade de vida.

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

Mutirão de Limpeza
Prefeitura realiza ação no 

bairro Parque Silvana I

Na última terça-feira (12), equipes da 
Secretaria de Conservação e Serviços Pú-
blicos da Prefeitura de Sobral realizaram 
mutirão de limpeza no bairro Parque Sil-
vana I. Durante a ação, que contou com 
o apoio de profissionais da Coleta Siste-
mática e de agentes de endemias, foram 
retirados entulhos e possíveis focos de 
doenças. Todo o lixo recolhido foi enca-
minhado ao aterro sanitário municipal.

“Além de pedirmos o apoio da popula-
ção para a manutenção da limpeza urbana, 
solicitamos também que as pessoas evitem 
deixar água parada em terrenos baldios ou 
em locais onde o mosquito Aedes aegypit 
possa se proliferar. Com o satisfatório au-
mento das chuvas, o cuidado deve ser do-
brado, sobretudo dentro das nossas casas”, 
reiterou o secretário de Conservação e 
Serviços Públicos, Jorge Trindade.

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

No sábado, 30 de abril, Dia de Mobi-
lização Nacional para Vacinação Contra a 
Influenza, Secretarias de Saúde de todo 
o País darão início à campanha de vaci-
nação contra o vírus H1N1, causador da 
Influenza. Em  Sobral, cerca de 37 mil pes-
soas devem ser imunizadas até o dia 20 
de maio. A vacina é direcionada para os 
chamados grupos prioritários, definidos 
pelo Ministério da Saúde.

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

Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza 

inicia no próximo dia 30

Guarda Mirim
Formatura da 24ª turma e despedida da 23º reúne

260 jovens e familiares no Boulevard do Arco

Numa bela solenidade no Bou-
levard do Arco, na noite desta 
quarta-feira (13), autoridades e 

familiares dos 260 jovens participaram da 
formatura da 24ª turma da Guarda Mirim, 
quando também aconteceu a despedida 
da 23ª turma. “Estamos hoje vivendo mais 
um capítulo da nova história de Sobral. São 
jovens que estão fortalecendo os laços fa-
miliares, tendo estímulo para os estudos e 
formando uma raiz forte para a cidadania 
sobralense”, afirmou o vice-prefeito Carlos 
Hilton Soares.

O secretário de Cidadania e Segurança, 
Erlânio de Almeida, destacou que a “Guarda 
Mirim tem um papel muito importante dentro 
da sociedade e tão bem representa uma ins-
tituição muito essencial, que é a Guarda Mu-
nicipal. Parabenizo a todos que ingressaram 
na 24ª turma e parabenizo quem saiu pela 
dedicação e comprometimento que tiveram”.

Já passaram pelo programa 2.460 jovens 
deste Município. “Ao entrar na Guarda Mirim 
me pediram para viver tudo intensamente 
e foi o que eu fiz: vivi sem medo de errar. As 
pessoas que aqui conheci são anjos que quero 

levar para a vida toda. Aos meus coordenado-
res agradeço por me ajudarem a crescer como 
mulher e como pessoa”, disse emocionada a 
guarda mirim Gleicyane Vasconcelos, repre-
sentando a 23ª turma que se despedia do 
Projeto.

Na ocasião, foram entregues certifica-
dos da comenda Yuri Elson Gomes da Silva 
a quatro guardas mirins: Rikelmy Ferreira 
Regino, por ter as melhores notas escola-
res; Matheus de Sousa Ferreira, considera-
do Guarda Mirim padrão, por ter conduta 
exemplar, postura, iniciativa e disciplina; 
Davi Rodrigues de Vasconcelos, por obter 
as melhores notas escolares no curso de for-
mação; e Francisco Silas Ferreira de Sousa, 
por ter se destacado durante o curso de for-
mação da 24ª turma pelo comportamento e 
boa disciplina entre o grupo.


