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Semana da Leitura e Contação de Histórias 
realiza atividades na Fazenda da Esperança

Dando continuidade às atividades da 
Semana da Leitura e Contação de Histó-
rias, promovida pela Secretaria da Educa-
ção de Sobral, o projeto Brinquedoteca 
Itinerante desembarcou nessa quarta-
-feira (26), na Fazenda da Esperança São 
Bento, na localidade de Lagoa Queima-
da, distrito de Patriarca. O encerramento 
da Semana será nesta sexta-feira (28), 
às 8h, com apresentação do espetáculo 
‘Nina, a menina que crescia’, para alunos 
das escolas municipais, na Brinquedote-
ca do Didi. 

Os jovens participaram de um mo-
mento para incentivo à leitura abordan-
do as ”Histórias de Calçada”, recolhidas no 
Mapeamento do Brincar e brincadeiras 
cantadas. “A idéia de levar o projeto além 
dos muros das escolas da rede municipal 
de ensino é fortalecer uma política públi-
ca de formação de leitores, aproximando 
a população do encantador universo dos 
livros, além da criação de uma rede afeti-
va de trocas de saberes em prol da leitura”, 
explicou a coordenadora da Brinquedo-
teca, Toinha Araújo.

Corredores Digitais
Jovens atendidos no polo Sobral participam da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

Jovens atendidos pelo Projeto Cor-
redores Digitais – polo Sobral, partici-
param, nos dias 18 e 19 de outubro, no 
Centro de Eventos do Ceará, em Fortale-
za, do ‘Bootcamp do Corredores Digitais’, 
uma das atrações da Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia no Ceará. 

Durante o evento, os sobralenses re-
ceberam capacitação para a aceleração 
dos negócios inovadores voltados ao 
mercado, além de conhecimentos em 
marketing digital, técnicas, conceitos e 

planos de ação, para utilizar essas fer-
ramentas na potencialização de suas 
ideias.

Desenvolvido pela Secretaria da Ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior do 
Estado do Ceará (Secitece) e coordenado 
em Sobral pela Secretaria da Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
o Projeto Corredores Digitais beneficia 
diretamente jovens, entre 18 e 28 anos, 
que queiram empreender.

Coordenadoria de Trânsito e 
Transporte Urbano de Sobral 

realiza palestra educativa 
para estudantes

A Coordenadoria de Trânsito e Trans-
porte Urbano de Sobral (CTTU) realizou, 
na última quinta-feira (27), uma visita na 
Escola de Ensino Fundamental Massilon 
Sabóia de Albuquerque, na localidade de 
Olho D’Água do Pajé, em Aracatiaçu. Na 
ocasião, foram desenvolvidas brincadei-
ras e roda de conversa com as crianças 
dos 2°, 5°, 6°, 8° e 9°ano, a fim de desper-
tar noções de cidadania e respeito às leis 
de trânsito.

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

12 pontos do Município 
recebem serviço de reparo na 

rede de iluminação pública

 Dando continuidade aos serviços de 
reparos na rede de iluminação pública da 
cidade, nesta quinta-feira (27), mais 12 
pontos de Sobral receberam equipes da 
Secretaria de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconv). Desta vez, a ação benefi-
ciou os distritos de Aracatiaçu, Patriarca, 
Salgado dos Machados, Taperuaba, Ra-
fael Arruda e os bairros Sumaré, Centro, 
Vila União, Terrenos Novos, Campo dos 
velhos e Alto da Brasília.

“Nosso trabalho é contribuir para a se-
gurança, o lazer e o conforto das pessoas. 
A equipe de iluminação pública está dia-
riamente realizando serviços como este, 
ampliando a qualidade de vida da popu-
lação e tornando Sobral uma cidade cada 
vez mais humana”, explicou o titular da 
Seconv, Jorge Trindade.


