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Sobral recebeu, nesta quinta-feira (14), a visita do secretário da 
Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos, que participou de 

um encontro com candidatos que estão passando por processo de 
qualificação e seleção para atuarem como Agentes de Leitura no Mu-
nicípio. O encontro contou também com a presença da secretária 
da Cultura e do Turismo de Sobral Eliane Leite, da coordenadora de 
Políticas de Livros da Secult, Mileide Flores, e do secretário adjunto 
da Cultura e do Turismo, Carlos Moledo.

Criador do programa Agentes da Leitura no Ceará, o secretário 
da Cultura do Estado, Fabiano dos Santos, destacou a importância 
da leitura. “A democratização do acesso ao livro e à leitura é um ato de 
cidadania, possibilita o desenvolvimento humano, porque quem lê am-
plia os seus horizontes, amplia suas capacidades críticas e cognitivas. 
Por isso é uma ação de democracia e de cidadania, é uma ação política”.

Em parceria com o Ministério da Cultura, o Projeto Agentes de 
Leitura concederá uma bicicleta, uma mochila com livros e bolsa au-
xílio para 28 jovens atuarem como mediadores culturais (contadores 
de histórias) junto as famílias em situação de vulnerabilidade social, 
escolas e bibliotecas, além de receberem capacitação.

Secretário Estadual da Cultura conhece Agentes de Leitura de Sobral

Alunos do IFCE realizam visita técnica a 
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

Alunos do curso técnico de Meio Am-
biente do Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia (IFCE) realizaram uma aula de 
campo, nesta quinta-feira (14), na Autar-
quia Municipal do Meio Ambiente (AMMA). 
O objetivo do encontro foi apresentar aos 
estudantes o trabalho de sustentabilidade 
realizado pela Autarquia e disseminar a im-
portância da preservação do meio ambiente.

“Foi uma manhã bastante produtiva! 
Pude conversar com os jovens e apresentar 
as formas de fiscalização que adotamos no 
nosso setor e o trabalho realizado junto à co-
munidade, de preservação do meio ambiente. 
Aproveitei a oportunidade e também os con-
videi para que conheçam a nossa reserva am-
biental Pedra da Andorinha, em Taperuaba, 

referência da flora e fauna da nossa cidade”, 
disse o superintendente da AMMA, José Wil-
son Angelim. 

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

Nesta sexta (15)
2 Centros de Referência da Assistência Social de 
Sobral comemoram mais um ano de atendimento

Dois Centros de Referência da Assistên-
cia Social (Cras) de Sobral festejam, nesta 
sexta-feira (15), mais um ano de existência 
e serviços prestados às comunidades. São 
os Cras Irmã Oswalda e Cras de Aracatiaçu, 
equipamentos geridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Extre-
ma Pobreza.

Implantado na gestão do prefeito Veveu 
Arruda, o Cras Aracatiaçu começou a aten-
der a população dos distritos de Aracatia-
çu, Taperuaba, Caracará, Caioca, Bilheira e 
Patriarca em 2012. Já o Cras Irmã Oswalda 
atendia a população desde 2007, mas em 
2014 foi inaugurado o novo espaço, onde 
são feitos os seus atendimentos.

Oferecendo serviços como o de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

e o de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF), os Cras ficam em territórios 
de até cinco mil famílias cadastradas no Ca-
dastro Único e tem capacidade para atender 
até mil famílias. Cada Cras tem uma equipe 
composta de um coordenador, quatro téc-
nicos de nível superior, sendo dois assisten-
tes sociais, um psicólogo e um pedagogo e 
quatro técnicos nível médio.

I Encontro de Política
Cultural de Sobral acontece 

neste sábado (16)
Para debater a política cultural de-

senvolvida em Sobral, bem como os 
avanços do Sistema Municipal de Cultu-
ra, será realizado no sábado (16), a partir 
das 16h, no auditório da Escola de Cul-
tura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa 
Sobral), o I Encontro de Política Cultural 
de Sobral. Durante o encontro, será reali-
zada ainda a eleição dos conselheiros da 
sociedade civil para a gestão 2016/2017, 
do Conselho Municipal de Política Cultu-
ral. O encerramento acontecerá às 19h e 
contará com várias apresentações no 
Anfiteatro do Largo das Dores.

Os interessados em participar do 
encontro e da eleição deverão realizar 
inscrição até sexta-feira (15). Podem 
se inscrever candidatos ou votantes 
de segmentos artístico-culturais como 
dança, literatura, teatro, cultura popular, 
artes visuais, audiovisual, fotografia, mú-
sica, produção cultural, dentre outros.

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

Theatro São João
Espetáculo ‘Compilation’ se 

apresenta nesta sexta-feira (15)

A Cia. Vatá traz para o palco do The-
atro São João, nesta sexta-feira (15), às 
20h, o espetáculo ‘Compilation’. Inspi-
rado na cultura popular nordestina, o 
espetáculo gratuito trará dança contem-
porânea, sapateado, música e danças 
brincantes, originadas do universo das 
manifestações culturais populares.

Com direção e coreografia de Valéria 
Pinheiro, a apresentação é uma realiza-
ção da Cia. Vatá e conta com a parceria 
da Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral); Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria da Educa-
ção; e Escola de Formação Permanente 
do Magistério (Esfapem).

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

No próximo sábado (16) é a vez da po-
pulação do distrito de Patriarca receber o 
Projeto ‘Ação Sobral Cidadã’, da Prefeitura 
Municipal. Com o objetivo de facilitar o 

acesso da população de bairros e distritos 
aos serviços de órgãos públicos, a Ação será 
realizada, das 8h às 12h, na Escola Peri Fro-
ta.

Nesta edição, o ‘Sobral Cidadã’ ofertará, 
gratuitamente, emissão da carteira de iden-
tidade, cadastro do Bolsa Família, passe do 
idoso e do deficiente; credenciamento para 
vagas do idoso e deficiente físicos; aferição 
de pressão arterial; exame de glicemia e 
orientações de higiene bucal.

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

População do Distrito de Patriarca recebe 
Ação Sobral Cidadã neste sábado (16)

Lançada 2ª edição da coleção Cronologia Sobralense de Padre Sadoc

O prefeito Veveu Arruda e o secre-
tário Estadual da Cultura, Fabia-
no dos Santos, participaram, na 

quinta-feira (14), da solenidade de lança-
mento da 2ª edição da coleção ‘Cronolo-
gia Sobralense’, de autoria do Pe. Francisco 
Sadoc de Araújo. Como parte do Projeto 
Edição Histórias de Sobral o evento reuniu 
estudantes e autoridades no Centro de Ci-
ências da Saúde da Universidade Estadual  
Vale do Acaraú (UVA).

O prefeito Veveu destacou a importân-
cia da obra, republicado 38 anos após sua 1ª 
edição. “Entregamos à população de Sobral 
esses cinco volumes que possuem informa-
ções preciosíssimas sobre a história de Sobral, 
da nossa Região e a história do Ceará. E fa-
zemos isso também como uma homenagem 
ao Padre Sadoc. Estamos fazendo um esforço 
para contribuir para que a população de So-
bral possa ter acesso a uma fonte primária de 

pesquisa para formular as suas interpretações 
do nosso lugar”.

A cronologia registra a sucessão de 
acontecimentos, em mais de três séculos de 
história, que marcaram a formação e evo-
lução sociocultural de Sobral. Fruto de 16 
anos de pesquisas minuciosas, em árdua in-
vestigação nas mais variadas fontes, a obra 
revela em suas cerca de 1.600 páginas raí-
zes familiares, laços de consanguinidade de 
inúmeros troncos ancestrais, desnudando a 
procedência da sociedade da zona norte do 
Ceará.

“A cidade de Sobral é uma das cidades 
mais importantes do sertão brasileiro. Parte 
da história passa por esse livro que agora está 
nas mãos dos estudiosos, pesquisadores e isso 
é muito importante porque a cultura passa 
pelo conhecimento e pelo sobralense para 
preservação e promoção da sua memória”, 
disse o secretário Fabiano dos Santos.

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


