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Projeto ‘InConto Marcado’ chega a Sobral 
nesta terça-feira (18)

Sobral recebe, nesta terça-feira (18), a 
trupe do InConto Marcado - Teatro Itine-
rante, que ministra uma oficina de teatro 
com ênfase na contação de história, vol-
tada para professores e estudantes, e fa-
zem duas sessões do espetáculo baseado 
em dois contos da literatura brasileira. As 
duas atividades serão realizadas no Giná-
sio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu.

Com ênfase na contação de histórias, 
a Oficina de Teatro contará com a parti-
cipação de 80 professores e agentes de 
leitura da rede pública de ensino, com o 
intuito de proporcionar maior consciên-
cia da importância e da magia da leitura 
e da dramatização para a comunicação 
com as crianças.

Na quarta-feira (19), será apresentado 
em duas sessões, às 9h e às 14h, o espe-
táculo “Inconto Marcado”, baseado em 
contos da literatura brasileira interpreta-
dos por Daniele Rodrigues, Solange Tei-
xeira e George Alexandrez. ‘Fio após Fio’, 

de Marina Colasanti, narra a história de 
duas Fadas bordadeiras e irmãs, Nemésia 
e Gloxínia. E ‘Brejo das Flores’, de autoria 
do pernambucano Luís Jardim, é um con-
to repleto de singeleza e alegria que narra 
a história de um “certo menino mágico” e 
seus amigos, que resolveram brincar de 
circo no Brejo das Flores.

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

Prefeitura de Sobral e Senac oferecem cursos gratuitos 
para moradores do Residencial Nova Caiçara

A Prefeitura de Sobral, em parceria com 
o Senac, está oferecendo aos moradores 
do Residencial Nova Caiçara seis cursos 
profissionalizantes e gratuitos nas áre-
as de confecção, decoração, manicure e 
pedicure, desenvolvimento em vendas 
e culinária. As inscrições têm início nesta 
quarta-feira (19), na sede da construtora 
Direcional, localizada no conjunto habita-
cional.

“Esses cursos fazem parte de um pacote 
de ações do Programa Minha Casa Minha 
Vida, que visa, sobretudo, cuidar dessas 
pessoas que agora ganharam suas casas. 
Esse cuidado parte da geração de oportuni-
dades, através da qualificação profissional, 
até o fortalecimento da economia criativa”, 

destacou a secretária de Urbanismo de 
Sobral, Gizella Gomes.

Os interessados devem se dirigir até a 
sede da construtora Direcional, no próprio 
conjunto habitacional, a partir desta quar-
ta-feira (19), das 9h às 11h30 e das 15h às 
18h, munidos de RG, CPF e comprovante 
de residência.

CTTU realiza manutenção de sinalização 
no bairro Terrenos Novos

Na última quinta (13) e sexta-feira (14), o entorno da escola Mocinha Ro-
drigues, no bairro Terrenos Novos, recebeu uma equipe da Coordenadoria de 
Transito e Transporte Urbano (CTTU), que realizou a manutenção da sinaliza-
ção de trânsito, como troca das placas e renovação da pintura.

O serviço é realizado diariamente pela CTTU através do setor de Sinali-
zação, com reparos nos semáforos, manutenção das câmeras de segurança, 
troca de lâmpadas por outras mais econômicas e sincronia entre semáforos.

Será realizada, nesta quarta-feira (19), a despedida da 24º 
Turma e formatura da 25º Turma da Guarda Mirim de Sobral, 
às 19h, no Boulevard do Arco. As turmas são compostas por 

100 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, que cursam a 

partir do 6º ano do ensino fundamental.
De acordo com o secretário da Cidadania e Segurança de 

Sobral, Erlânio Matoso, os jovens que passam pelo programa se 
tornam referência em sua comunidade. “Esses jovens são desta-
que por sua polidez, educação e liderança e irão se tornar homens e 
mulheres preocupados com o bem estar coletivo, justiça e desenvol-
vimento social”, afirmou.

Criado em 2004, o Programa Guarda Mirim é coordenado pela 
Secretaria da Cidadania e Segurança e oferece, durante 6 meses, 
estágio para 100 jovens, que recebem bolsa auxílio e participam 
de atividades de formação cidadã e de profissionalização, promo-
vendo a integração social e o desenvolvimento pessoal. Já passa-
ram pelo programa 2.460 jovens deste Município.

Serviço:
Despedida da 24º e Formatura da 25º
Turma da Guarda Mirim
Local: Boulevar do Arco
Data: 19 de outubro de 2016 (quarta-feira)
Horário: 19h

Guarda Mirim
Despedida da 24º Turma e Formatura da 25º acontece 

nesta quarta-feira (19)

A Secretaria de Obras de Sobral 
concluiu a montagem de mais um 
poço profundo de um total de nove 
poços a serem instalados, até a pró-
xima semana, no distrito de Ara-
catiaçu. A nova captação terá uma 
vazão de aproximadamente 2,5 mil 
litros por hora e se somará à oferta 
atual de 24,5 mil litros por hora. As 
obras acontecem em parceria com o 
Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE) e a Superintendência de 
Obras Hidráulicas do Ceará (Sohidra).

Devido à forte estiagem que atin-
ge todo o Estado do Ceará, a Prefei-
tura de Sobral vem trabalhando de 
forma intensa para minimizar as con-
sequências da estiagem e do baixo 
nível de água nos reservatórios do 
Município, através da construção de 

adutoras e perfuração de poços pro-
fundos em várias localidades rurais 
do Município. Nos últimos meses, 
foram intensificados os trabalhos de 
captação de água de poços profun-
dos, principalmente nos distritos. A 
demanda atual em Aracatiaçu é de 
33 mil litros por hora. Com os nove 
poços o fornecimento de água ficará 
acima da demanda.

Além da perfuração dos poços, 
será instalado um dessalinizador jun-
to a um poço com vazão de 500 litros 
por hora, o qual será ligado a um 
chafariz a ser montado pela Secre-
taria de Obras e Sohidra. Além deste 
chafariz, outros dois poços receberão 
dessalinizadores e terão uma vazão 
de aproximadamente cinco mil litros 
por hora.

Em Aracatiaçu | Prefeitura, Saae e Sohidra concluem até a próxima 
semana perfuração de 9 poços profundos

Fique Sabendo
Campanha ofertará testes 

rápidos para detectar HIV e 
Sífilis

A Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Saúde do Ceará, em 
parceira com o Centro de Orientação 
e Atendimento Sorológico de Sobral 
(COAS) e o Centro de Teste e Aconse-
lhamento Sorológico, irão promover, 
nos dias 21 e 22 de outubro, a Campa-
nha Fique Sabendo. A ação consiste na 
realização de testes rápidos, gratuitos 
e sigilosos para detectar HIV e Sífilis. A 
inicitiva terá início às 7h30 e seguirá até 
às 13h, na Praça de Cuba.

A campanha “Fique Sabendo” visa 
proporcionar o diagnóstico precoce e 
encaminhar pacientes ao tratamento 
no Centro de Orientação e Atendimen-
to Sorológico de Sobral (COAS) antes da 
manifestação da Aids, e orientar sobre 
a prevenção da doença e o uso do pre-
servativo.

Ouvidoria Geral
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