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Prefeitura de Sobral recupera calçamentos das 
vias municipais

A Prefeitura de Sobral está recuperan-
do os calçamentos nas ruas Professora 
Francisca Rocha, no bairro Terrenos No-
vos; Dr. Monte e Francisca Ilma Girão, no 
Campo dos Velhos, e Caramuru, no Alto 
do Cristo. A ação faz parte do projeto de 
mobilidade urbana, desenvolvida pela 
Secretaria de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconv).

“Estamos realizando essas intervenções 
nas vias municipais que estavam com os 
seus passeios obstruídos. Vale ressaltar que 
mais de 90% das vias de Sobral possuem 
passeios. Em sua maior parte com sinaliza-

ção e asfalto, por meio do apoio integral da 
CTTU e da nova usina de asfalto, que desde 
junho já recapeou mais 30 ruas de 12 bair-
ros do Município”, explicou o titular da Se-
conv, Jorge Trindade.

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

Feira da Agricultura Familiar é destaque no
VI Encontro de Extensão e Cultura da UVA

A Prefeitura de Sobral realizou, na úl-
tima quarta-feira (19), mais uma Feira da 
Agricultura Familiar. Desta vez, o evento 
fez parte do VI Encontro de Extensão e 
Cultura da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA), que acontece até a próxima 
sexta-feira (21). Com o tema ‘Saberes e 

Sabores do Semiárido Cearense’, o encon-
tro integra a programação de aniversário 
da UVA, realizada durante todo o mês de 
outubro.

A secretária da Agricultura e Pecuária 
do Município, Luiza Barreto, destacou a 
importância da parceria entre a Prefeitura 
e a Universidade. “Essa colaboração é fun-
damental, uma vez que fortalece as institui-
ções, além de ser mais um espaço para apre-
sentar o que Sobral tem de melhor. Junto a 
isso, temos a oportunidade de intercâmbio 
entre produtores, artesãos, empreendedo-
res e alunos da universidade”, ressaltou.

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

Ecoa Sobral | Projeto Vidas em Ascensão 
dá início à formação em xilogravura

Na última segunda-feira (17), a Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa Sobral) deu início a formação em xi-
logravura do ‘Projeto Vidas em Ascensão’, 
que conta com o patrocínio da Petrobrás. 
O curso possui duas turmas, 60 horas au-
las e se propõe a aprimorar a técnica da 
xilogravura para a gravação artística em 
materiais como madeira, papel dentre 

outros suportes adequados.
O aluno da formação Ronaldo Santos 

de Sousa destacou a possibilidade de au-
mentar sua renda como motivo para a es-
colha do curso. “Fiz minha inscrição para 
este curso com a finalidade de obter conhe-
cimentos profissionais na área de pintura e 
gravuras e também para buscar recursos e 
complementação dos meus ganhos finan-
ceiros,” destacou o aluno que falou ainda 
de sua perspectiva para a realização de 
outras capacitações. “Este é o primeiro 
curso que estou fazendo aqui na Ecoa, mas 
estou muito satisfeito com a estrutura que 
a instituição nos oferece e já pretendo me 
inscrever para outros,” concluiu.

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

O prefeito Veveu Arruda, o vice-prefeito Carlos Hilton e a 
vice-prefeita eleita Christiane Coelho participaram da so-
lenidade de despedida da 24º turma e formatura da 25º 

turma da Guarda Mirim de Sobral, nesta quarta (19). Realizado 
no Boulevard do Arco, o evento contou com a participação de 
200 jovens e de seus familiares, de secretários municipais e dos 
vereadores Gilmar Bastos e Paulo Vasconcelos.

Na ocasião, Veveu Arruda reforçou a importância do programa 
para a vida dos jovens. “A Guarda Mirim se juntou a outros progra-
mas focados na juventude de Sobral na área da educação, avaliada 
como a melhor do Brasil; atividades culturais, esportivas, formação 
profissional, entre outros. A formação do caráter, da personalidade, 
responsabilidade e disciplina são princípios e valores que esses jo-
vens levarão para a vida inteira. Sejam bem vindos e aproveitem ao 
máximo a oportunidade”, afirmou.

Representando os concludentes do estágio na 24ª turma da 
Guarda Mirim, a jovem Marciara da Silva agradeceu ao prefeito 
Veveu pela oportunidade e deixou uma mensagem aos colegas. 
“Hoje nos despedimos desta farda. Não joguem fora tudo o que nos 
foi dito. Agradeço ao senhor Prefeito, nosso Secretário e a todos que 
fizeram parte da nossa turma. Vai ser difícil a separação, mas não 
podemos deixar nossa amizade morrer. Uma vez guarda mirim, 
sempre guarda mirim”, disse emocionada.

Durante a solenidade foram entregues certificados da co-
menda ‘Yuri Elson Gomes da Silva’ aos guardas mirins que se des-
tacaram: Davi Rodrigues de Vasconcelos, por obter as melhores 
notas escolares; e Marcela Oliveira de Souza, como guarda mirim 
padrão, pela conduta exemplar, postura, disciplina e iniciativa, 

ambos da 24ª turma; 
Regina Neves Maciel, 
pelas melhores notas 
escolares durante o 
curso de formação; e 
como guarda mirim 
padrão a jovem Maria 
Tarciane Marques da 
Mota, por ter se destacado durante o curso de formação da 25ª 
turma pelo comportamento e disciplina entre o grupo.

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

Realizada solenidade de formatura da 25ª turma e 
despedida da 24ª turma da Guarda Mirim

O Ginásio Poliesportivo recebeu, nesta quarta-feira (19), mais 
de 1.700 crianças da Educação Infantil IV e V que assistiram ao 
Espetáculo InConto Marcado, nas duas sessões. Foram apresen-
tados dois contos da literatura brasileira: ‘Fio após Fio’, sobre a 

história de duas fadas bordadeiras e a comédia ‘Brejo das Flores’, 
que narra a história de um “certo menino mágico” e seus amigos, 
que resolveram brincar de circo.

Na terça-feira (18), 57 professores e agentes de leitura da rede 
pública de ensino participaram da Oficina de teatro, com ênfase 
na contação de histórias e incentivo à leitura. Com duração de 3 
horas/aula, na oficina são utilizados recursos da linguagem literá-
ria e técnicas de artes cênicas/contação de histórias. Os professo-
res receberão certificado de participação.

Este projeto de cidadania cultural, formação de plateia, aces-
sibilidade à arte e de incentivo à leitura foi contemplado pelo VIII 
Edital Mecenas com o patrocínio da Coelce e conta com o apoio 
do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Educação, Secretaria do Esporte e Secreta-
ria da Cultura e do Turismo.

InConto Marcado
Espetáculos e oficina de teatro promovem incentivo à leitura

Ronda Escolar realiza 
palestra na escola Trajano

de Medeiros

O Ronda Escolar Municipal realizou, 
na tarde da última segunda-feira (17), 
uma roda de conversa com alunos e 
funcionários da Escola Trajano de Me-
deiros, no bairro da Expectativa. Com a 
temática ‘Patrimônio Público’, o encon-
tro abordou formas de parcerias entre a 
comunidade e a Guarda Municipal para 
a conservação dos equipamentos pú-
blicos, como praças e quadras.

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

Última Semana
Recadastramento do Bolsa 
Família encerra na próxima 

quinta-feira (27)

A Prefeitura de Sobral começou no 
início do mês de outubro a atualização 
cadastral dos beneficiários do Bolsa 
Família. A ação, coordenada pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza, por meio 
da Casa do Cidadão, segue até a próxi-
ma quinta-feira (27).

“O objetivo é atualizar os dados de 
mais de 9,5 mil sobralenses que se não 
fizerem esta renovação poderão ter seu 
benefício bloqueado”, explicou o gestor 
do Bolsa Família no Município, Flávio 
Ximenes. “Nossa intenção é justamen-
te não prejudicar nossos beneficiários”, 
concluiu.

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


