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Jovens do Alto da Brasília 
participam de palestra no CRAS 
sobre o perigo do tabagismo

O CRAS  Irmã Oswalda, no Bairro Alto da Brasília, promoveu, 
na terça-feira, 29 de julho, palestra para jovens da comunidade, 
com idades entre 15 e 17 anos, sobre os males causados à saúde 
pelo tabagismo. O momento com os jovens da comunidade levou 
informações importantes sobre os perigos da nicotina como o au-
mento do colesterol, elevação da pressão arterial  e da frequência 
cardíaca, aumentando o risco de infartos  e o surgimento de doen-
ças como o câncer de pulmão.

Mães do Vila União participam de 
palestra sobre aleitamento no CRAS

Mães atendidas pelo Cetro de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) Regina Justa, no Vila União, participaram de palestra 
nesta terça-feira, 29 de julho, sobre aleitamento materno.

A atividade, desenvolvida em parceria com a Estratégia Trevo 
de Quatro Folhas, reuniu mães da comunidade, que participaram 
tirado dúvidas sobre a amamentação de seus bebês e a impor-
tância do leite materno para as crianças.

Prefeito Veveu participa do lançamento do IX Encontro da Beleza 
de Sobral (Sobeleza 2014) 

O Prefeito Veveu participou na noite 
de ontem, 30 de julho, no Centro de Con-
venções, do lançamento do IX Encontro 
da Beleza de Sobral (Sobeleza 2014). Ao 
lado do Vice-Prefeito Carlos Hislton e da 

Secretária de Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico, Daniela Costa, o Pre-
feito falou da importância do evento, que 
movimenta o setor de estética e beleza, 
um dos que mais crescem no Município.

Com o tema “Beleza e moda gerando 
negócios”, o Sobeleza 2014 será nos dias 
25 e 26 de agosto e contará com a par-
ticipação do ator, empresário e modelo 
Luciano Szafir; do consultor de moda e 
apresentador do Programa Esquadrão 
da Moda, Arlindo Grund; do cabeleireiro 
Sylvio Rezende; e do maquiador Duda 
Molinos.

O Sobeleza é uma feira de negócios e 
de qualificação profissional, com as novi-
dades do mercado para promover o setor, 
e reunirá profissionais de salões de bele-
za, clínicas de estética, fabricantes, repre-
sentantes e distribuidores de produtos de 
beleza, empresários de Sobral e de outras 
regiões do Estado.

O evento é realizado em parceria com 
o Sebrae e faz parte do Programa Traba-
lho Pleno/Beleza Rende, desenvolvido 
pela Prefeitura de Sobral com o apoio do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). Saiba mais: (88) 
3611-5833.

A Secretaria de Saúde do Município está concluindo 
o treinamento de 66 novos Agentes de Combate às 
Endemias, contratados pela Prefeitura de Sobral, para 

atuarem nas ações contra o mosquito da dengue. Os novos 
agentes já receberam equipamentos e fardamento e deve-
rão iniciar suas atividades já na próxima semana. Somados 
aos 172 agentes já existentes, totalizarão 238 agentes.

As equipes da Prefeitura trabalham na conclusão do ter-
ceiro ciclo de prevenção da doença no município. De janeiro 
a julho já foram teladas 6.742 caixas d’água em diversos do-
micílios e prédios comerciais. O trabalho inclui o peixamento 
em reservatórios (tanques) mantidos em muitas casas.

Uma parceria da Prefeitura com a Fábrica de Cimento 
Votorantim resultou no recolhimento, desde o início do 
ano, de 266 toneladas de pneus velhos, em diversas borra-
charias da cidade. Os pneus são triturados e transformados 
em combustível para os fornos da fábrica.

Prefeitura capacita novos Agentes de Combate a 
Endemias para ações contra a Dengue

O Caminhão do Peixe é um projeto da Prefeitura 
de Sobral, coordenado pela Secretaria da Agricultura e 
Pecuária, para apoiar os pequenos produtores de pei-
xe do Município na venda do pescado e para levar à 
população, peixe e derivados (filé, bolinha de peixe e 
linguiça) a preços mais acessíveis. O Caminhão do Pei-
xe funciona das 7h às 13h.

Veja onde estará o Caminhão do Peixe:
• 31/07 (Quinta - feira) 
Local: Irmã Anísia Rocha - Bairro Sumaré
Produtores: Jaibaras

• 01/08 (Sexta - feira) 
Local: Netinha Castelo - Bairro Junco
Produtores: Sao Domingos

Treinamento de novos agentes está sendo feito na Escola de Formação em 
Saúde da Família Visconde de Sabóia.

Teatro São João terá Noite de Contação de Histórias nesta quinta-feira, 
31 de julho

Será realizado nesta quinta-feira, 31 
de julho, às 19h, no Teatro São João, a Noi-
te de Contação de Histórias, com o Grupo 
Semeando Histórias de Sobral. O evento 
é promovido pela Secretaria da Educação 
do Município.

A atividade tem como objetivo pro-
mover, através da contação de histórias e 
contos populares, o incetivo à leitura em 
crianças, jovens e adultos e a preservação 
do patrimônio cultural, difundido através 
da leitura. A entrada no teatro é gratuita.

Secretaria 
da Educação 
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de História


