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Moradores do Residencial Nova Caiçara 
participam de 2ª Oficina de Prevenção de 
Incêndios promovida pela Prefeitura

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Urbanismo, Patrimônio Histórico e 
Meio Ambiente (Seurb) promoveu, na últi-
ma terça-feira (10), mais uma oficina voltada 
para a prevenção de incêndios, explosões 
de gás e primeiros socorros no Residencial 
Nova Caiçara. A capacitação, realizada na 
quadra de esportes dos blocos 3, 4 e 5 do 
conjunto habitacional, foi ministrada por 
militares do Corpo de Bombeiros.

“Encerramos na noite de terça mais uma 
oficina de prevenção de incêndios. Esse ser-
viço é de extrema importância para todos os 
moradores, sobretudo porque trata-se de um 
conjunto habitacional, são prédios, aparta-
mentos que necessitam da segurança dos 
moradores. As explicações feitas pelos bom-
beiros deixaram os novos moradores bastan-
te animados e com aquele sinal de alerta, que 
prevenir nunca é demais”, disse a coordena-
dora do Programa Minha Casa Minha Vida 

em Sobral, Flavia Holanda.
Durante a oficina, foram feitos esclareci-

mentos sobre os primeiros procedimentos 
que devem ser seguidos em casos de emer-
gência, com demonstrações práticas. Os 
participantes receberam ainda orientações 
sobre como utilizar os extintores, de acordo 
com o tipo de cada incêndio.

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

Theatro São João recebe XI 
Recital Mãe em Som e Poesia 

nesta sexta-feira (13)
A 11ª edição do ‘Recital Mãe em Som 

e Poesia’ será realizada nesta sexta-feira 
(13), a partir das 19h, no Theatro São 
João. Com clássicos do chorinho, MPB, 
sucessos internacionais e recital de poe-
sias, a apresentação é gratuita e fará uma 
belíssima homenagem dedicada às mães. 

 A tradicional apresentação é uma 
realização da Prefeitura de Municipal de 
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura 
e do Turismo, e da Escola de Cultura, Co-
municação Ofícios e Artes.

Serviço:
XI Recital Mãe em Som e Poesia 
Data: 13 de maio (sexta-feira)
Local:  Theatro São João (Praça São João, 
156 – Centro)
Horário: 19h
Acesso: gratuito
Informações: (88)3611-5484

Abertura da Campanha ‘Nossa Água Nossa Vida’ 
reúne ambientalistas, estudantes e autoridades

Foi realizada, na manhã desta quarta-feira (11), no auditório do Centro de Educação 
a Distância (CED), a abertura da campanha intersetorial ‘Nossa Água Nossa Vida’. A secre-
tária de Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente de Sobral (Seurb), Gizella Go-
mes, deu início aos trabalhos explicando a importância da campanha para o Município e 
enfatizou que “todos são responsáveis pela utilização correta da água”.

De acordo com a Secretária “somos o País que mais desperdiça água no mundo, e 
esse dado é bastante maléfico para nós, sobretudo cearenses, pois as nossas bacias estão 
secando, e os nossos reservatórios não possuem água suficiente para suprir a necessidade 
de todas as pessoas. Por isso devemos nos conscientizar do quão valiosa é a água e saber 
utilizá-la”.

Para o superintendente da Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMMA), José 

Casa do Capitão Mor recebe exposição 
‘Da janela para o Mundo’

Compondo a programação da XIV Semana 
Nacional de Museus, a Casa do Capitão Mor re-
ceberá, na próxima segunda-feira (16), a expo-
sição ‘Da janela para o Mundo’, que pertence 
ao Museu Virtual de Brasileiros e Brasileiras no 
Exterior. Com projeções de viagens e paisa-
gens culturais através das janelas, os partici-
pantes além de conferir, poderão participar da 
exposição criando suas próprias imagens que 
serão postadas nas redes sociais.

A exposição, que reúne trabalhos de fo-
tógrafos experientes e amadores feitas com 
diversos tipos de equipamentos fotográficos, 

tem como objetivo provocar reflexões sobre 
a paisagem cultural e estabelecer um espaço 
compartilhado onde olhares são entrecruza-
dos na construção de uma memória coletiva.

Ao todo, 1.236 museus e instituições cul-
turais brasileiras confirmaram participação na 
14ª Semana Nacional de Museus, que em So-
bral acontecerá de 16 a 19 de maio, com visitas 
guiadas, exposição e mesa redonda. Promovi-
da pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 
a ação conta com o apoio da Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo.

Prefeitura dá início à revitalização de ruas e avenidas 
no bairro Padre Ibiapina

A Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), está 

revitalizando ruas e avenidas do bairro 
Padre Ibiapina. A ação, iniciada nesta 
terça-feira (10), conta com o apoio de 
cerca de 50 homens que estão recupe-
rando os passeios, pintando meios-fios, 
desobstruindo bueiros, podando árvo-
res e recolhendo lixo acumulado.

De acordo com o titular da Seconv, 
Jorge Trindade, o serviço de revitaliza-
ção, além de deixar o bairro mais boni-
to, assegura a população de doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes ae-
gypti, como a zyca e a dengue. “A partir 
do momento que encaminhamos nossas 
equipes para retirar entulhos e lixo acu-
mulado nas ruas e nos terrenos baldios, 
estamos eliminando também inúmeros 
focos de proliferação do mosquito. É im-
portante que essa consciência parta de 
dentro das nossas casas, tomando todos 
os cuidados necessários para a nossa 
saúde”, explicou.

Ainda segundo Jorge Trindade, “a 
revitalização do bairro Padre Ibiapina 
deve continuar até a próxima sexta-feira 

(13), quando serão concluídos os serviços 
de manutenção e ampliação do número 
de luminárias em praças, ruas e avenidas 
e a restauração dos passeios”. A Prefeitu-
ra de Sobral tem o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida da população dei-
xando o Município limpo, arborizado, 
revitalizado e iluminado para o bom 
uso dos espaços públicos.

Jovens do distrito de Taperuaba 
participam de oficina de orientação 
para o mercado de trabalho

Na última terça-feira (10), o Espaço Cultural do distrito de Taperu-
aba foi palco da ‘Oficina de Orientação para o Mercado de Trabalho’, 
que capacitou 20 jovens integrantes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, do Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) de Aracatiaçu. Durante a oficina, os jovens receberam 
orientações sobre como se portar durante uma entrevista de em-
prego individual ou coletiva, avaliação psicológica, formas de elabo-
ração de um bom currículo, como lidar com a ansiedade na busca 
do primeiro emprego e na inserção no mercado de trabalho e sobre 
marketing pessoal e relacionamento interpessoal.

De acordo com a coordenadora do Espaço do Cultural, Socorri-
nha Brasileiro, “é de extrema importância que os jovens daqui possam 
participar destas ações, já que muitos não têm como ir para a Sede. A 
oficina foi muito proveitosa porque eles puderam aprender todas as téc-
nicas necessárias para sua inserção no mercado de trabalho e a Prefei-

tura está de parabéns por proporcionar oportunidades como esta para 
os nossos jovens,” destacou.

Promovida pela Prefeitura de Sobral, e coordenada pela Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), e pelo 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT), a oficina, que 
é ofertada aos jovens da sede e dos distritos, integra as ações do Pro-
grama Trabalho Pleno, que tem como objetivo oferecer capacitação 
e aprimoramento profissional em áreas como artesanato, culinária, 
gestão, confecção, estética e beleza.

Wilson Angelim, a campanha ‘Nossa Água Nossa 
Vida’ é mais uma oportunidade de trabalhar a edu-
cação ambiental no Município.

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


