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Sobral realiza sarau em 
comemoração ao Dia Nacional 

da Luta Antimanicomial

Na noite da última quarta-feira (18), 
a Praça do Bosque foi palco de um Sarau 
alusivo ao dia nacional da luta antimani-
comial. O evento foi organizado pela Rede 
de Atenção Integral à Saúde Mental de So-
bral, o Movimento Antimanicomial Sobra-
lense e a Associação Encontro dos Amigos 
da Saúde Mental.

Simultaneamente ocorreram expo-
sições de desenhos, fotografias, arte-
sanatos, além da confecção do painel 
‘Deixe aqui sua loucura’, sessões de masso-
terapia, declamação de cordéis e poesias e 
uma tenda de meditação com residentes 
e profissionais de educação física. A ação, 
que teve início às 17h, contou ainda com o 
Grupo de Trabalho de Educação Popular, a 
Banda Africanto, o Coral Vozes de Sobral e 
a Banda Samba Apaiano.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral 9blog.sobral.ce.gov.br)

Abertas inscrições para o 
Torneio Corujão

A Secretaria do Esporte de Sobral está 
recebendo inscrições para o Torneio Co-
rujão de Futsal, Vôlei de Areia e Futevôlei. 
As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas na própria secretaria até o dia dos 
torneios, que serão realizados na madru-
gada do dia 24 para o dia 25 de maio. A 
competição terá inicio às 00h, no Ginásio 
Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu. O evento 
marca a abertura do Dia do Desafio 2016. 
Nesse ano Sobral competirá com o muni-
cípio Lagunilla, na Venezuela.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral 9blog.sobral.ce.gov.br)

Workshop de colorimetria 
qualifica 45 profissionais 
do setor de beleza

A Prefeitura de Sobral, por meio do pro-
grama Trabalho Pleno, coordenado pela Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), em parceria com a MD 
Cosméticos/Hobety Profissional, realizou 
nos dias 16 e 17 de maio, um ‘Laboratório 
de  Colorimetria: práticas e soluções’.

Ao todo, foram capacitados 45 profis-
sionais da área da beleza. O workshop rea-
lizado no Centro de Convenções, teve carga 
horária de 16h e apresentou técnicas em co-

lorimetria, trajetória do profissional coloris-
ta, fundamentos das cores, matemática das 
cores, descoloração e tonalização, cobertu-
ra de brancos e vivência prática.

É amanhã!
Prefeitura realiza 6º Conferência 
Municipal da Cidade de Sobral

Neste sábado (21), a partir das 8h, o 
Centro de Convenções de Sobral será 
palco da 6ª Conferência Municipal da 

Cidade de Sobral. Com o tema ‘Função So-
cial da Cidade e da Propriedade’, o evento 
irá discutir o controle do desenvolvimento, 
expansão e infraestrutura urbana do Muni-
cípio. Mediado pelo arquiteto Edílson Ara-
gão, o debate contará com a presença da 
promotora de Sobral, Juliana Cronnenberg, 
o arquiteto Campelo Costa, e o procurador 
do Município, Lourenço Arcanjo.

Conhecedor do espaço urbano de So-
bral, o arquiteto Edílson Aragão destacou a 
importância da Conferência para o Municí-
pio. “Esse evento é extremamente importante 
para a comunidade expressar sua satisfação 
ou insatisfação com a política urbana de So-
bral, pois esse debate está ligado diretamente 
com a vida da cidade. É a afirmação do cida-
dão na construção de uma Sobral mais feliz e 
melhor de se viver”, afirmou.

Ainda de acordo com Edílson Aragão, 
outro ponto que será discutido durante o 
evento “é o desempenho da função social 
da propriedade. Explicar para as pessoas 
como essa questão se enquadra dentro da lei 
e como cumpre sua função social, pois para 
isto é necessário um plano diretor atualizado, 
que cumpra, através de estudos, o desenvol-

vimento das ações e funções da cidade e do 
trabalho”.

Já para a secretária de Urbanismo de So-
bral, Gizella Gomes, “o foco da nossa confe-
rência é o controle do desenvolvimento urba-
no equilibrado, onde a expansão urbana e a 
expansão da oferta de infraestrutura urbana 
e dos equipamentos e serviços públicos urba-
nos devem seguir a lógica do desenvolvimen-
to sustentável e do cumprimento da função 
social da propriedade”.

Função Social da Cidade
A 6ª Conferência Municipal da Cidade 

de Sobral convida a população sobralense 
a pensar no tema estabelecido neste ano, 
‘Função Social da Cidade e da Propriedade’ 
e a partir do debate, construir a visão e as 
propostas para Sobral como uma cidade 
mais justa, equilibrada e desenvolvida. Para 
isto, haverá eleição de delegados que irão 
representar o Município na etapa estadual 
e federal da Conferência.

“A nossa expectativa é que haja, sobretu-
do, um bom debate e que as pessoas possam 
compreender melhor como se formou a nossa 
cidade e quais as nossas perspectivas para o 
futuro. Juntos, vamos construir uma Sobral 
cada vez mais humana!”, concluiu o arquite-
to Edílson Aragão.

Representante do Instituto ABCD conhece 
modelo educacional de Sobral

A secretária de educação de Sobral, Iracema Sampaio, esteve reunida, nesta 
quinta-feira (19), com a representante do Instituto ABCD, Carolina Toledo, que 
conheceu o modelo educacional de Sobral. Na ocasião, também foram aborda-
das a formação continuada dos professores da rede, o modelo de monitoramen-
to da aprendizagem dos alunos e o acompanhamento dos alunos na educação 
especial.

A psicóloga Carolina Piza, especializada em neuropsicologia, falou sobre o 
Instituto ABCD, organização da sociedade civil que promove e divulga ações e 
projetos que tenham impacto positivo na vida de crianças e jovens com trans-
tornos de aprendizagem. Também participaram da reunião a coordenadora da 
Avaliação Externa, Lúcia Balica, a superintendente de Gestão Administrativa, 
Neuverina Albuquerque, e a gerente da Educação Especial, Silvia Frota.

Servidores da Prefeitura de Tianguá conhecem o 
Projeto Coleta Seletiva de Sobral

Na última quarta-feira (18), os servidores 
das secretarias de Agricultura e Meio Am-
biente da Prefeitura de Tianguá visitaram a 
Associação dos Agentes Ambientais da Re-
gião Leste de Sobral (Agamsol), em Araca-
tiaçu. O grupo conheceu de perto o Projeto 
Coleta Seletiva, realizado pelos catadores 
do distrito, que transformam materiais reci-
cláveis em vassouras e espanadores, geran-
do renda, estimulando a economia local e 
conservando o meio ambiente. A ideia dos 
servidores de Tiaguá é copiar o modelo de 
sucesso desenvolvido em Sobral.

“Ficamos muitos felizes em saber que a 
nossa Coleta Seletiva servirá como modelo 
para outros municípios. Isso mostra que esta-
mos caminhando na direção certa, gerando 
emprego e renda para os mais necessitados e 
estimulando a sustentabilidade da nossa re-
gião”, explicou a gerente da Coleta Seletiva 
de Sobral, Cirliane Viana.

A Coleta Seletiva, desenvolvida pela 
Agamsol nos distritos de Aracatiaçu e Ta-
peruaba, recebem o apoio da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv). Além 
da reciclagem, a Prefeitura dispõe da Cole-
ta Sistemática e Coleta Agendada, onde a 
população pode trocar materiais recicláveis 
por bônus na conta de energia, através de 
uma parceria com a empresa de reciclagem 
Josefaz e a Ecoelce. 

O Centro de Educação Infantil Dinorá 
Gondim Lins Aragão promoveu uma aula 
diferente para os alunos sobre higiene cor-
poral e bucal, na última terça-feira (17). A 
atividade foi conduzida pela equipe da 

Unidade Básica de Saúde do bairro Terre-
nos Novos, formada por dentista, farma-
cêutica, psicóloga, assistente social, educa-
dor físico e agentes de saúde.

Através de dinâmicas, as crianças rece-
beram orientações e informações essen-
ciais, para o desenvolvimento de hábitos 
saudáveis que previnam doenças. “As crian-
ças se divertiram bastante. E nessa faixa etá-
ria eles devem começar a conquistar certa 
autonomia, consolidando hábitos de higiene 
também no âmbito escolar”, explicou a dire-
tora do CEI, Valéria Rufino.

Centro de Educação Infantil Dinorá Aragão 
promove aula sobre higiene corporal e bucal
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