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2ª Quermesse dos artesãos sobralenses 
movimenta Praça do Theatro São João

A Praça do Theatro São João foi palco, 
na última quinta-feira (23), da 2ª edição 
da Quermesse da Associação dos Arte-
sãos de Sobral (ASAS), que integra a pro-
gramação junina do Município. O evento 
contou com a parceria da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE).

Comida regional e produtos artesa-
nais foram comercializados durante o 
evento, que reuniu cerca de 60 artesãos, 
nas 12 barracas montadas pela STDE. Já 
a animação ficou por conta da apresenta-
ção cultural da quadrilha junina ‘Fulô do 
Campo’, do bairro Sumaré, e muito forró 
pé de serra com Betinho do Acordeon.

 “A quermesse proporcionou oportuni-
dade de divulgação e comercialização dos 
produtos regionais confeccionados pelos 
nossos artesãos, que ganharam visibilida-
de e fomento de suas atividades com a re-
alização do evento,” destacou a titular da 
STDE, Daniela Costa.

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

Terças de Graça
Espetáculo ‘As caras do cabra’ será 
a atração desta terça-feira (28)

Dando andamento a série de apresentações do 
‘Projeto Terças de Graça’, na próxima terça-feira (28), às 
18h30, o palco do Theatro São João receberá o espetá-
culo ‘As caras do cabra’ com o humorista Gil Soares.  Para 
aproximar o público da produção humorística cearense, 
o Projeto segue com apresentações gratuitas e semanais 
de espetáculos de humor com artistas e grupos de teatro 
até agosto.

Com texto e direção de Gil Soares e produção de Car-
los Araújo, o espetáculo é resultado de experimentos, pesquisas e observações do coti-
diano. No palco, Gil Soares revela o resultado adquirido ao longo de quase 20 anos de 
sua empreitada humorística e mostra que é o cabra, apresentando suas caras e facetas.

 

Iniciada capacitação dos Agentes de Leitura 
de Sobral

Na última quarta-feira (22), teve início, 
na sala de cinema, da Casa da Cultura de 
Sobral,a capacitação dos candidatos sele-
cionados para atuarem como ‘Agentes de 
Leitura’ no Município. Ao todo, 28 jovens, 
com idade entre 18 e 29 anos, com ensino 
médio estão participando da capacitação 
que terá 10 dias de duração e receberão 
bolsa complementação de renda no valor 
de R$ 350,00 por 12 meses.

Cada Agente de Leitura contará com 
um acervo de 100 livros, renovados atra-
vés de rodízio entre os colegas, mochila e 
bicicleta, além de ocupar o espaço e uti-
lizar o acervo da Biblioteca Municipal, da 
biblioteca escolar do município e do Pon-

to de Leitura, quando for o caso. Ao fim 
da formação, cada Agente terá potencial 
para atender até 25 famílias, selecionadas 
pelo cadastro do Programa Bolsa Família. 
O projeto tem o compromisso de atuar 
fortemente também junto à comunidade 
escolar.

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

Durante a manhã da última sexta-
-feira (24), os profissionais do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de 
Sobral receberam uma equipe da Secre-
taria Municipal de Saúde para atualiza-
ção do cartão de vacinação. O trabalho 
teve início no ano de 2014, é faz parte 
das ações voltadas para a área de saúde 
do trabalhador. “É uma forma de prevenir 
doenças, pois nossos trabalhadores atuam 
muito no campo, principalmente os que 
são da gerência dos serviços de esgoto. 
Eles são vulneráveis a contrair diversos ti-
pos de doenças”, afirmou Naiana Rios da 
Silva, Assistente Social do SAAE Sobral.

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

Profissionais do SAAE de 
Sobral atualizam cartão de 

vacinação

No próximo dia 5 de julho So-
bral completará 243 anos 
de emancipação política, e 

para celebrar a data, bem como as 
inúmeras conquistas alcançadas 
pelo Município em sua trajetória 
como referência em desenvolvi-
mento, a Prefeitura Municipal irá 
promover uma grande festa, na 
segunda-feira (4), com uma das 
maiores bandas de rock do Brasil – 
Os Paralamas do Sucesso.

A comemoração acontecerá na 
Margem Esquerda do Rio Acaraú, 
a partir das 23h30. Sucessos como 
‘Óculos’, ‘Alagados’, ‘Aonde quer 
que eu vá’, ‘Meu erro’, ‘Lanterna 
dos Afogados’ e ‘Cuide bem do seu 
amor’, além de canções do mais 
recente álbum ‘Os paralamas do 
sucesso - 30 anos’ que traz canções 
consagradas do grupo ao longo 

dos 30 anos de carreira, irão com-
por a apresentação gratuita.

A festa contará ainda com 
show pirotécnico com a tradicio-
nal queima de fogos e a contagem 
regressiva para o 5 de julho.

Estrutura e segurança
Além da estrutura com palco, 

revistas com detectores de metais 
em todos os pontos de acesso ao 
evento, banheiros químicos e am-
bulantes, um efetivo de cerca de 
300 homens, da Guarda Munici-
pal, Coordenadoria do Trânsito e 
Transporte Urbano, Polícia Militar 
e Civil, BP Raio, Juizado da Infância 
e Adolescência, Corpo de Bombei-
ros e SAMU trabalharão de forma 
integrada para garantir a seguran-
ça dos participantes da comemo-
ração.

243 anos
Os Paralamas do Sucesso comandarão grande 

comemoração de aniversário de Sobral

O vice prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares, realizou na 
noite da última quinta-feira (23) a abertura do  Programa Olhares 
– Ofício de Educar 2016, no Centro de Convenções de Sobral. O 
Projeto conta com ampla programação com blocos de oficinas 
temáticas e encerramento durante o Encontro de Educadores de 

Sobral, que irá acontecer nos dias 20, 21 e 22 de outubro.
A abertura contou com animação da banda Dona Zefinha e 

com a palestra do escritor, ilustrador e contador de histórias, Cel-
so Sisto, do Rio de Janeiro. Arte-educador e mestre em Literatura 
Brasileira, ele dissertou sobre a formação de grupos de contado-
res de histórias pelo Brasil.

Carlos Hilton destacou a importância do trabalho desenvolvi-
do pela Prefeitura para a valorização contínua do magistério em 
Sobral. “Nossas escolas podem contar com excelente estrutura e es-
paços adequados e equipados, para nossos alunos; e temos amplia-
do com a construção de Centros de Educação Infantil, modelo para 
o atendimento da creche à pré-escola. Mas nosso olhar está tam-
bém na valorização contínua de nossos professores, que são parte 
fundamental na conquista do padrão de Educação que temos hoje 
em Sobral e que é exemplo para todo o Brasil e nos enche de orgulho, 
e fazem crescer uma nova geração de crianças e adolescentes em 
nosso Município”.

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

Ofício de Educar 2016
Vice prefeito Carlos Hilton Soares comanda abertura do Programa Olhares

Café com o Prefeito Veveu 
aborda prêmios concedidos

ao gestor

O Café com o prefeito Veveu desta 
segunda-feira (27) aborda os Prêmios 
Prefeito Amigo da Criança e Melhores 
Prefeitos do Ceará. “Fiquei muito feliz com 
esse prêmio em relação às nossas políticas 
voltadas para as crianças. Eu tenho me 
dedicado bastante a essa questão porque 
entendo que nos primeiros dias, na primei-
ra semana, no primeiro ano que temos que 
dar um cuidado muito especial às nossas 
criancinhas porque aí se forma toda a sua 
condição cognitiva, emotiva e motora e 
nos primeiros anos de vida”, afirmou.

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


