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Coleta Seletiva Agendada recolhe 2 toneladas de lixo 
do distrito de Jaibaras

2 mil quilos de lixo foram recolhidos do 
distrito de Jaibaras pela equipe do 
programa de Coleta Seletiva Agenda-

da da Prefeitura de Sobral. A ação, realizada 
na última sexta-feira (22), é uma iniciativa 
da Secretaria de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconv).

 “A Coleta Seletiva Agendada é um suces-

so em Sobral. Este é o segundo mês que rea-
lizamos coleta aqui no Jaibaras e, até agora, 
já recolhemos mais de três toneladas de lixo. 
Isso implica diretamente na melhoria de vida 
da população, pois quanto mais resíduos re-
colhidos, maior o bônus na conta de energia 
e menor o risco de proliferação de focos de 
doenças”, destacou a gerente da Coleta Se-

letiva no Município, Cirliane Viana.
Só no mês de abril, 29 ações de coleta 

estão sendo feitas em todo o Município com 
pontos fixos em cada área. “Com a Coleta Se-
letiva, Sobral torna-se uma cidade mais limpa 
e melhor de se viver, pois serviços como este 
ampliam a qualidade de vida da população”, 
explicou o titular da Seconv, Jorge Trindade.

Campeonato Sobralense de Futsal tem início 
nessa quarta-feira (27)

O Ginásio Poliesportivo Dr. Plí-
nio Pompeu receberá, na próxima 
quarta-feira (27), a partir das 18h30, 
a abertura de uma das mais antigas 
e tradicionais competições de futsal 
do Ceará, o Campeonato Sobralen-
se de Futsal 2016.  Com a participa-
ção de 120 equipes, de 40 clubes 
divididos em 10 categorias, o cam-
peonato movimenta mais de 3000 
atletas sobralenses. Os jogos iniciais 
serão da categoria Sub 13, com as 
equipes do SESC e Colégio José Ro-
mão; e Adulto, com a equipe Santa 
Cruz contra Diretoria Futsal.  

O Campeonato Sobralense de Futsal 2016 é uma realização da Liga Sobralense de Futebol 
de Salão, com o apoio da Prefeitura de Sobral, através da Secretaria do Esporte.

Escola de Música promove apresentações do
‘Abril Musical’ no Theatro São João

A Escola de Música de Sobral Maestro José 
Wilson Brasil dará início a sua tradicional pro-
gramação do ‘Abril Musical’ nesta terça-feira 
(26), às 19h, no Theatro São João. Nesta edição, 
a programação contará com apresentações de 
orquestras, corais e bandas de música de So-
bral e de Municípios da Região Norte.

“Em 2016 buscamos inovar e para isto, es-
tamos apresentando uma mostra da produção 
musical da cidade e não somente da escola. 
Além disso, teremos a participação de grupos 
dos Municípios de Ipu, Poranga e Viçosa do Cea-
rá,” informou o professor e diretor da Escola de 
Música de Sobral, José Brasil Filho, que acres-
centou ainda que “será um momento bonito e 
inédito na cidade. O Abril Musical trará música 
para todos os gostos e de várias épocas, estilos 
e lugares”.

Com acesso gratuito, as apresentações se-

guem, no Theatro São João, nos dias 27 (quar-
ta-feira) e 28 (quinta-feira). A programação 
é uma realização da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turismo, da 
Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Ar-
tes (Ecoa Sobral) e conta ainda com o apoio do 
Serviço Social do Comércio.

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

XII Campeonato Cearense do Interior  reúne 600 
pessoas no fim de semana

A seleção de Tabuleiro do Norte se con-
sagrou campeã da etapa local do XII Campe-
onato Cearense do Interior de Basketball, que 
aconteceu no último fim de semana, no Giná-

sio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu. O público 
de mais de 600 pessoas, acompanhou as dis-
putas que envolveram equipes de Tabuleiro 
do Norte, Morada Nova, Maracanaú e Sobral.

A seleção de Morada Nova ficou como vice 
na competição, a seleção Sobralense recebeu 
o terceiro lugar e Maracanaú ficou na lanter-
na da etapa. Entre atletas e comissão técnica, 
mais de 100 pessoas participaram da competi-
ção que tem como realizadora a Federação Ce-
arense de Basketball e Associação Sobralense 
de Basketball. A Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria do Esporte, apoio ao torneio.

Na próxima segunda-feira (2), encerra 
o prazo de inscrição das entidades da so-
ciedade civil para participação da primeira 
gestão do Conselho de Economia Solidária 
de Sobral, no triênio 2016-2018. A criação 
do conselho obedece ao disposto na Lei N.º 
1515, de outubro de 2015, que Institui a Po-
lítica de Fomento à Economia Solidária no 
Município.

As entidades interessadas, que terão 
nove representantes e seus respectivos 
suplentes, deverão fazer uma carta solici-
tando sua inscrição junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Combate à Ex-
trema Pobreza (Seds) e apresentar Ficha de 
Inscrição, Cópia do Estatuto ou documento 
que comprove a existência e funcionamen-
to da entidade, Cópia da Ata de Eleição da 
atual diretoria ou coordenação, devidamen-
te registrada em cartório e Documento que 
comprove sua atuação e as principais ações 
na área da economia popular ou solidária.

O processo de escolha acontecerá em 
duas fases: a primeira será feita por uma Co-
missão formada por um representante da 
SEDS, um do Gabinete do Prefeito, poden-

do ser um gestor do Projeto Gente Solidária, 
um representante do Instituto de Assesso-
ria ao Desenvolvimento Humano (IADH), 
um da Incubadora Universitária de Empre-
endimentos Econômicos Solidários da UVA 
(IEES), e um representante da Gerência da 
Casa da Economia Solidária de Sobral. A se-
gunda fase da escolha será feita pelo Comi-
tê Gestor do Projeto Gente Solidária.

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

Bairro Junco recebe
mutirão de limpeza da 
Prefeitura de Sobral

Nesta segunda-feira (25), foi a 
vez da população do bairro Junco 
receber o mutirão de limpeza da Pre-
feitura de Sobral. A ação, que contou 
com o apoio de 12 homens, retirou 
23 carradas de lixo que foram enca-
minhados para o aterro sanitário do 
Município. O serviço de limpeza ur-
bana é uma realização da Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv).

“Enviamos nossas equipes de lim-
peza para um grande mutirão no Jun-
co. Diariamente, recebemos deman-
das da população sobre o acúmulo 
de lixo que é jogado no bairro. Agora, 
contamos com o apoio das pessoas 
para que todo esse lixo seja convertido 
nas ações de coleta sistemática, pon-
tual e seletiva, onde a população troca 
materiais recicláveis, como garrafas 
pet e sacos plásticos em bônus na con-
ta de energia, através de uma parceria 
da Prefeitura com a empresa de reci-
clagem Josefaz e a Ecoelce”, explicou 
o titular da Seconv, Jorge Trindade.

Valores para a vida toda

“Gosto muito de estudar e brincar 
com meus colegas. A minha escola é ma-
ravilhosa porque nela tem vários projetos 
como: Khan Academy, reforço no contra-
turno, aula de música, contação de histó-
ria, leitura e aprendizagem. Estudo aqui 
desde o primeiro ano e hoje faço o quinto 
ano. Encontrei o gosto pela leitura e apren-
di valores que vou levar para a vida toda”.

[Karliane Crispim, aluna do 5º ano da 
Escola Emílio Sendim]


