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Cras Mimi Marinho realiza encontro de 120 famílias do 
serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

Na última quinta-feira (14), o Centro de 
Referência da Assistência Social (Cras) Mimi 
Marinho realizou encontro de 120 famílias 
do serviço de Proteção e Atendimento In-
tegral à Família (PAIF). Com o tema ‘Fortale-
cendo Vínculos’ o encontro teve o objetivo 

de reforçar a função protetiva das famílias e 
os vínculos familiar e comunitário. O even-
to contou com apresentação cultural das 
crianças do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV).

Na ocasião, houve a distribuição de 
cestas básicas, que foram doadas por par-
ticipantes do grupo ‘Mulheres Solidárias’ e 
alunos do 5º ano do Colégio Luciano Feijão, 
que arrecadaram os alimentos no mês de 
abril, durante a campanha ‘Páscoa Solidária’. 
Na próxima quarta-feira (20), será a vez das 
crianças assistidas pelo SCFV, que recebe-
rão kits de higiene pessoal arrecadado pelo 
mesmos alunos.

4ª edição
Grito Rock Sobral acontece
entre os dias 20 e 24 de abril

Atrações voltadas à música, artes cênicas, cinema e 
feira criativa, além de rodas de conversa, intervenções 
artísticas e oficinas, compõem a programação da 4ª 
edição do Grito Rock que acontece entre os dias 20 e 
24 de abril, em Sobral. Com programação diversifica-
da, o festival será realizado na Praça da Juventude (Vila 
União), nas escolas Dom Walfrido Teixeira Vieira e José 
da Mata e Silva e no Parque da Cidade.

Em Sobral, a proposta multicultural, que já percorreu mais de 300 cidades brasileiras e cin-
co continentes, tem como objetivo fortalecer o festival, bem como a participação cidadã dos 
envolvidos, contribuindo para a democratização e ocupação dos espaços públicos de lazer. 

Produzido de forma colaborativa pelo Coletivo Ocuparte e Entrepolos, o IV Grito Rock 
Sobral conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através das Secretarias da Cultura e do 
Turismo, Educação, Esporte, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Coordenadoria de 
Juventude. São apoiadores ainda do festival o Serviço Social do Comércio (SESC), Restaurante 
Brasileiríssimo, Wesley O. Fellipe Designer, Cubo Criativo, Site Toque no Brasil (TNB) e Fora do 
Eixo.  

Prefeitura de Sobral
realiza mutirão de limpeza

no bairro Sinhá Sabóia

12 carradas de lixo foram retiradas, 
nesta terça-feira (19), do bairro Sinhá 
Sabóia. Resultado do trabalho de 15 ho-
mens, o lixo foi coletado do local e en-
caminhado para o aterro sanitário do 
Município. Com isso, a equipe da limpeza 
urbana resguarda a população de pos-
síveis riscos de doenças, como dengue, 
zyca e chicungunya.

“Fizemos uma grande ação de limpeza 
no Sinhá Sabóia. O bairro é um dos maio-
res de Sobral e necessita de constantes 
mutirões de limpeza até mesmo para que 
a população possa se conscientizar que 
este é um trabalho conjunto, pois todos nós 
somos responsáveis pelo saneamento da 
cidade”, esclareceu o titular da Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos, Jorge 
Trindade.

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

Caminhão do Peixe atenderá 
moradores de três bairros 

nesta semana

Entre os dias 20 e 22 de março, das 
7h às 13h, o Caminhão do Peixe esta-
rá nos bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto 
do Cristo. Desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal e coordenado pela Secretaria 
da Agricultura e Pecuária, o Projeto Ca-
minhão Feira do Peixe leva à população 
sobralense peixe e derivados (bolinha, 
linguiça e filé de peixe) a preços mais ba-
ratos.

A ação, que conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, be-
neficia ainda os produtores da Região, 
incrementando o comércio do pescado 
no Município.

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

‘A rua e afetos’
Exposição fotográfica 
retrata pessoas e celebra 
os dois anos do Centro Pop

Como parte das comemorações de seus 
dois anos de implantação, o Centro de Re-
ferência Especializado para População de 
Rua (Centro Pop) de Sobral realizou, na 
manhã desta terça-feira (19), no campus 
Mucambinho, da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), a exposição fotográfica ‘A rua e 
afetos’. A mostra tem como objetivo divul-
gar os serviços ofertados pelo Centro Pop e 
desmistificar os estigmas que acompanham 
as pessoas em situação de rua.

“Na rua existe afeto, existe sentimento, 

existe amor, existe direito e cidadania”, desta-
cou o coordenador do Centro Pop, Jean Ávi-
la. “Esta exposição quer tornar estas pessoas 
visíveis à sociedade sobralense. Mostrar que 
eles são autônomos, capazes e que lutam por 
seus direitos para a construção de um novo 
projeto de vida”, concluiu.

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

Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade 
desenvolve projeto para incentivo à leitura 

Para despertar nas crianças o gosto pela 
leitura, o Centro de Educação Infantil 
Jean Torez Trindade está desenvolven-

do o projeto Montreiro Lobato, no mês que 
se comemora o Dia do Livro Infantil em ho-
menagem ao aniversário de um dos maio-
res escritores da literatura infantil brasileira. 
O objetivo é apresentar aos alunos Montei-
ro Lobato e suas obras, cultivando o hábito 
da leitura, através da contação de histórias, 
criando um ambiente prazeroso para a lei-
tura.

“Nossos alunos gostam muito de histó-
rias e desenhos. Por isso resolvemos trabalhar, 
no mês do aniversário de Monteiro Lobato, 
as duas coisas: histórias e desenhos”, explica 
a diretora Célia Maria Santos completando 
que, “o sítio do Pica-pau amarelo foi uma ma-
neira que nós, professores, encontramos para 
apresentar aos alunos esse escritor, desenvol-
vendo nos alunos a paixão pela leitura”.

Como culminância do projeto, no dia 
27 de abril, no CEI Jean Torez,  e dia 28, no 

anexo Alegria, alegria, será reproduzido 
o ambiente do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 
com decoração no pátio das escolas e mú-
sicas tema desta obra para transportar os 
alunos para dentro da história. As profes-
soras estarão caracterizadas de D. Benta e 

Tia Nastácia e contarão uma história para 
as crianças, vestidas de Emília (meninas) e 
Visconde de Sabugosa (meninos), que ao 
final receberão os biscoitos de polvilho da 
tia Anastácia.

Projeto Sobral de Futuro promove oficinas de
sensibilização com diversos setores da sociedade

Para planejar o futuro de Sobral, o pro-
jeto ‘Sobral de Futuro’ está promovendo 
oficinas de sensibilização com diversos se-
tores da sociedade para ouvir seus desejos e 
sonhos para o município. Nesta quarta-feira 
(20), as oficinas de sensibilização serão rea-
lizadas, às 8h30, na Universidade Federal do 
Ceará, às 18h, no Bonfim, e às 21h, no Rafael 
Arruda, ambas nas escolas municipais dos 
distritos.

Já participaram dos encontros aber-
tos ao público universitários, empresários, 
representantes das associações de traba-
lhadores rurais do município, lideranças 
do Residencial Nova Caiçara e moradores 
dos distritos de Taperuaba, Caracará, Caio-
ca, Jaibaras e Rafael Arruda. O cidadão que 
não puder comparecer aos encontros pre-
senciais poder participar do planejamento 
enviando seu desejo para a cidade pelo site 
http://sobraldefuturo.com.br/.

O projeto ‘Sobral de Futuro’ envolverá 

a sociedade civil, poder público e iniciati-
va privada, que construirão coletivamente 
um plano integrado de desenvolvimento 
local sustentável para os próximos 30 anos, 
definindo o sonho para o futuro da cidade, 
como deve ser feito e o que deve ser priori-
zado. A iniciativa suprapartidária e plural é 
promovida pelo Instituto Votorantim, Insti-
tuto Arapyau, Votorantim Cimentos, Univer-
sidade Federal do Ceará, Universidade Vale 
do Acaraú (UVA) e Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Serviço:
Oficinas do Sobral de Futuro
Dia 20 de abril (quarta-feira)
8h30 – UFC (bloco 3, sala 9), na Rua Comte. 
Maurocélio Rocha Ponte,100 – Derby
18h – Escola José Arimateia, no distrito do 
Bonfim
20h – Escola Vicente Antenor Ferreira, no 
distrito de Rafael Arruda


