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CSF do Tamarindo faz campanha de prevenção 
contra o câncer de mama no Terminal 
Rodoviário de Sobral

Profissionais do Centro de Saúde da 
Família do Tamarindo estiveram no Ter-
minal no Rodoviário Deputado Manoel 
Rodrigues, na terça-feira, 21 de outubro, 
onde fizeram campanha de alerta para 
os cuidados e prevenção do câncer de 
mama. A ação faz parte do Outubro Rosa, 
campanha mundial de prevenção e cui-
dados para a detecção precoce do câncer 
de mama.

Durante a abordagem, foi recomen-
dado que as mulheres acima de 40 anos 
procurassem a Unidade de Saúde de seu 

bairro para marcar os exames de pre-
venção. Os serviços estão disponíveis na 
Rede de Saúde do Município. “Eu nunca 
fiz exames e hoje recebi essas orienta-
ções. As explicações que os profissionais 
me passaram foram muito importantes. 
Quando chegar na minha cidade vou 
correndo numa Unidade de Saúde para 
marcar o meu exame de prevenção e tirar 
alguma dúvida”, disse Francisca Ximenes, 
42 anos, uma das passageiras que aguar-
davam para embarcar na Rodoviária.

O Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) Irmã 
Oswalda, do Bairro Alto da Bra-
sília, promoveu no dia 17 de 
outubro, a “Festa da Paz” para 
adolescentes de 11 a 17 anos, 
participantes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV).

Durante o evento, os ado-
lescentes participaram de uma 
roda de conversa sobre o tema 
e de sorteios de brindes. A realização da “Festa da Paz”, organizada pelos próprios ado-
lescentes, teve como objetivo o fortalecimento da convivência solidária na comunidade 
e de uma cultura de paz e não violência. 

CRAS Irmã Oswalda promove Festa da Paz

Novo Centro de Saúde da Família do CAIC, no 
Alto da Expectativa, será inaugurado na sexta-feira

O Prefeito Veveu inaugurará nesta sexta-
-feira, 24 de outubro, às 18h, o Centro 
de Saúde da Família do CAIC, no bairro 

Alto da Expectativa. Será o 10º CSF que o Prefei-
to Veveu inaugura, como parte do Programa de 
Ampliação e Melhoria do Sistema de Saúde de 
Sobral. Para comemorar com a população, ha-
verá show com Avneh Vinny e a Banda Xé Pop.

A nova unidade atenderá cerca de 6.500 
pessoas com duas equipes do Programa Saú-
de da Família (PSF), composta por 1 médico; 2 
enfermeiros; 1 gerente; 3 auxiliares de enferma-
gem; 8 agentes comunitários de saúde; 1 den-
tista e 1 atendente do consultório dentário.

Será o 10º CSF entregue à população com moderna estrutura para atendimento

Um grupo de adolescentes atendidos pelo Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) Irmã Oswalda, do Bairro Alto da Brasília, 
participou de visita a idosos do Abrigo Coração de Jesus, na sexta-
-feira, 17 de outubro.

A atividade, realizada em parceria com o Projeto Vida nas Teias 
da Cultura e Núcleo de Cidadania dos Adolescentes do Novo Re-
canto (NUCA), proporcionou a troca de experiências entre adoles-
centes e idosos. A visita também levou aos idosos do Abrigo Cora-
ção de Jesus atividades com música, contação de histórias e muita 
descontração.

O projeto de apoio a crianças de 
mães usuárias de crack, em Sobral, foi 
aprovado no Edital de Apoio aos Fun-
dos dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Fundação Itaú Social. O 
resultado foi divulgado na quarta-feira, 
22 de outubro, pela Fundação, que 
apoia iniciativas que reduzam ou previ-
nam violações de direitos das crianças 
e dos adolescentes.

Foram inscritos 348 projetos de 
todo o país, sendo 75 selecionados 
para receberem recursos financeiros. 
No Ceará, 7 projetos foram aprovados. 
O Projeto “Casa Acolhedora: Cuidando 
da Mãe e do Bebê - Apoio às crianças 
de mães usuárias de crack” foi inscrito 
pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente de Sobral 
(CMDCA) e terá uma Casa de Apoio com 
orientação de profissionais de saúde.

Os recursos da Fundação Itaú Social 
serão depositados no Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, administrado pelo CMDCA e pela Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza 
(SEDS). O projeto será executado pela 
ONG Instituto Trevo de Quatro Folhas e 
deverá beneficiar cerca de 60 crianças 
menores de 2 anos.

Adolescentes do CRAS Irmã 
Oswalda visitam idosos do 
Abrigo Coração de Jesus

Projeto de Sobral é 
aprovado pela Fundação 

Itaú Social

A Prefeitura de Sobral está cons-
truindo as novas instalações da Feira 
dos Microempreendedores, na Rua 
Tabelião Idelfonso Cavalcante, s/n, 
(antigo Clube da RFFSA). O novo es-
paço substituirá as antigas instalações 
destruídas em um incêndio, no dia 4 
de setembro deste ano. O trabalho é 
supervisionado pela Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômi-
co (STDE) e Secretaria da Gestão do 
Município.

A reconstrução do espaço pela 
Prefeitura proporcionará melhores 
condições de trabalho para os 35 em-
preendedores instalados no local.

Está aberta à visitação na Casa do Capitão-Mor a Exposição “Me-
mórias da Casa, Memórias da Rua”. A exposição apresenta painéis 
com depoimentos de antigos moradores e frequentadores da Casa 
do Capitão-Mor e de antigos moradores do entorno da Praça da Sé. A 
mostra também reúne fotografias e outros registros relacionados às 
transformações porque passou o local ao longo do tempo, retratan-
do aspectos da história de Sobral.

A exposição faz parte das ações da Casa do Capitão-Mor no campo 
da Museologia Social e Educação Patrimonial, como forma de promo-
ver as expressões da história e da cultura local.

Exposição na Casa do Capitão-Mor

Novas instalações da
Feira do Empreendedor


