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Café com o Prefeito Veveu aborda últimos acontecimentos políticos
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Com evento no Becco do Cotovelo, Centro Pop 
comemora 2 anos de implantação

No último sábado (23), o Centro de 
Referência Especializado para Popu-
lação de Rua de Sobral (Centro Pop) 

comemorou 2 anos de implantação com 
uma programação especial no Becco do 
Cotovelo. Além de comemorar os resulta-
dos positivos ao longo da gestão, o evento 
contou com a exposição fotográfica ‘A Rua 
e Afetos’, que divulgou o trabalho realizado 
pelo centro de referência e desfez os estig-
mas que acompanham as pessoas em situ-
ação de rua.

Segundo o coordenador do Centro 
Pop, Jean Ávila, “este momento foi um dos 
melhores que tivemos para divulgar nossas 
ações. Além de conhecer nosso trabalho, a 
população pode conhecer nossos usuários e 
entender que muito da concepção que eles 
têm sobre pessoas em situação de rua, não é 
verdade”, ressaltou.

Falando sobre a exposição, Jean des-
tacou ainda que ela será itinerante e serve 
para “tornar estas pessoas visíveis à socieda-
de sobralense. Mostrar que eles são autôno-
mos, capazes e que lutam por seus direitos 
para a construção de um novo projeto de 
vida”, concluiu.

Serviços ofertados
O Centro Pop conta com uma equipe 

multiprofissional de pedagogos, psicólo-
gos e assistentes sociais. O equipamento 
proporciona banho, alimentação, cursos 
técnicos, acompanhamento jurídico espe-
cializado, acesso às políticas públicas de ci-
dadania, como o CadÚnico e Bolsa Família, e 
acesso às políticas públicas de saúde.                                                                                            

Nestes 2 anos, mais de 1.000 pessoas 
em situação de rua foram beneficiadas pe-

los serviços ofertados pelo Centro Pop. Des-
se total, 270 permaneceram em plano de 
acompanhamento, tendo 142 usuários su-
perado a situação de rua. Hoje, pouco mais 
de 100 pessoas se encontram em situação 
de rua em Sobral. Destes, 93 são acompa-
nhados diariamente pelo Centro Pop.

O Centro Pop fica na Avenida Dom José, 
nº 2147, Centro. Saiba mais: (88)3611-8236.

Escola José Ermírio de Moraes
promoveu  a 1ª Tenda da Leitura

Para comemorar o Dia Nacional do Li-
vro Infantil, a Escola José Ermírio de Moraes 
promoveu, no dia 20 de abril, a 1ª Tenda de 
Leitura como parte do Projeto Super Lei-
tor, visando despertar nos alunos o prazer 
da leitura. A ação foi realizada por todos os 
professores do Infantil IV ao 5º ano e con-
tou com o apoio das coordenadoras Lidiane 
Santos e Carla Siebra e da diretora Lira Au-
gusta Santana.

Na abertura, a cuca do Sítio do Pica-
-pau Amarelo, interpretada pela professora 
agente de leitura Flaviana Sampaio, contou 
história para os pequenos, que também co-
nheceram os demais personagens do Sítio 

interpretados pelos alunos do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE).

Durante o evento, foi armada uma tenda 
na escola com quatro espaços: para leitura 
individual, contação de histórias, cantinho 
da arte com pintura dos personagens do Sí-
tio do Pica-pau Amarelo e outro para apre-
sentação de fantoches. Os alunos do Infantil 
IV ao 5º ano visitaram a tenda e puderam ler 
bons livros e ouvir boas histórias com criati-
vidade e animação. A atividade foi finaliza-
da com apresentação das professoras, que 
se caracterizaram de personagens da Litera-
tura Infantil.

Guarda Municipal capacita 60 profissionais em Curso de Abordagem
O Curso de Abordagem Tática, ofereci-

do pela Secretaria de Segurança de Sobral 
para os Guardas Municipais, capacitou, nos 
meses de março e abril, 60 agentes com au-
las práticas sobre desarmamento, aborda-
gem, patrulhamento, controle de distúrbios 
(CDC) e confronto em ambiente confinado 
(CQB).

O curso foi ministrado pelo major Cleil-
son Pinho, do Batalhão de Choque, no Par-
que de Exposições de Sobral. As aulas da 
primeira turma, que contou com 30 cola-
boradores, aconteceram entre os dias 29 de 
março e 1º de abril, e a segunda turma en-
cerrou o treinamento na semana de 18 a 22 

de abril. Outros cursos gratuitos de capaci-
tação serão oferecidos pela Secretaria, com 
temas e datas a serem definidos. Segundo 
o secretário de Cidadania e Segurança de 
Sobral, Erlânio Matoso, a oferta de cursos 
é uma ação constante e voltada para a ca-
pacitação dos colaboradores em busca da 
valorização profissional.

“Nossa Guarda Civil Municipal está em 
constante processo de aperfeiçoamento pro-
fissional, por meio de uma série de cursos e 
oficinas oferecidas pela Secretaria de Cidada-
nia e Segurança, a fim de oferecer sempre o 
melhor atendimento à população”, destacou 
Erlânio.

Vidas em Ascensão
Iniciado curso de artes decorativas no Cras Mimi Marinho

Na última segunda-feira (18), a Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa 
Sobral) deu início à primeira turma da for-
mação em artes decorativas, no Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) Mimi 
Marinho. Realizada através do Projeto ‘Vidas 

em Ascensão’, a formação conta com o pa-
trocínio da Petrobras e segundo o coorde-
nador do Projeto, Gerardo Aragão, “busca 
criar oportunidades no campo da decoração 
de ambientes e contribuir para a geração de 
renda dos alunos, por ser um curso profissio-
nalizante,” informou.

A capacitação, que tem carga horária 
de 300 horas aulas, é dividida nos módulos 
bordado, pintura em tecido, crochê, pintura 
decorativa e mosaico e tem como objetivo 
qualificar os participantes para o desenvol-
vimento e execução em diversas técnicas de 
artes decorativas.

Com o apoio da Prefeitura Municipal, 

através da Secretaria da Cultura e do Turis-
mo, a formação é realização da Escola Nova 
de Artes e Ofícios, juntamente com a Ecoa 
Sobral. Mais informações: site - ecoasobral.
org ou (88) 3111-1661.

No programa de rádio Café com o Prefei-
to Veveu Arruda desta segunda-feira (25), o 
Prefeito analisa os últimos acontecimentos 
políticos do País, com a abertura do proces-
so de impeachment da presidenta Dilma. 
“Precisamos estar atento para essas forças 
que se articulam, e que têm representação 
também aqui em Sobral, para dar um golpe 
contra a democracia, conquista com grande 
luta da qual eu participei”.

“A crise econômica que o mundo todo 
enfrenta e a impopularidade de um governo 
não são motivos para pedir o impeachment 
de um presidente da República. O processo de 
impeachment está previsto na Constituição, 
mas é necessário que exista crime de respon-

sabilidade com base jurídica. E contra a Pre-
sidenta não há nenhuma acusação de desvio 
de dinheiro público, enriquecimento ilícito e 
ela também não foi acusada de ter contas no 
exterior”, afirmou.

O Café com o Prefeito Veveu é produ-
zido pela Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Sobral e transmitido por uma 
rede de emissoras de rádio de Sobral, às se-
gundas-feiras, sempre às 7h. O programa é 
reapresentado às quintas-feiras, no Progra-
ma Quinta com o Prefeito Veveu, sempre às 
11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito Ve-
veu desta segunda-feira (25) no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)


