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Paraolimpíadas Escolares 
Sobralenses

A Prefeitura de Sobral promoverá 
nos dias 20 e 21 de setembro, as IV 
Paraolimpíadas Escolares Sobralenses. 
A competição, coordenada pela Se-
cretaria do Esporte, selecionará repre-
sentantes para a equipe do Ceará nas 
Paraolimpíadas Escolares Nacionais, 
que serão realizadas em novembro, 
em São Paulo.

As Paraolimpíadas Escolares Sobra-
lenses terão a participação de 13 esco-
las, com cerca de 100 alunos inscritos 
nas modalidades: Futsal Intelectual, 
Tênis de Mesa, Bocha, Goalball e Atle-
tismo. O torneio promove a integração 
por meio da prática esportiva entre 
alunos com deficiência, matriculados 
na rede regular de ensino. O Congres-
so Técnico do torneio será realizado no 
dia 18 de setembro, às 18h no Ginásio 
Poliesportivo.

Veja a programação dos jogos:

Futsal intelectual  - Dia 20/09 - Local: 
Ginásio Poliesportivo, às 8h
Atletismo - Dia 20/09 - Local: Estádio 
do Junco, às 15h30min
Tênis de Mesa - Dia 20/09 - Local: Gi-
násio Poliesportivo, às 10h
Bocha - Dia 21/09 - Local: Ginásio Po-
liesportivo, às 8h
Goalball - Dia 21/09 - Local: Ginásio 
Poliesportivo, às 9h30min

Projeto desenvolvido em Sobral é apresentado 
em encontro em São Paulo

O Projeto Tô na Área, desenvolvido pela Prefeitura de Sobral com jo-
vens egressos do cumprimento de medidas socioeducativas, foi apresen-
tado durante a II Oficina de Acompanhamento e Apoio aos Programas de 
Proteção Integral de Crianças e Adolescentes e à Gestão do Fundo Mu-
nicipal, realizada de 10 a 12 de setembro, em São Paulo-SP, pelo Institu-
to Votorantim, parceiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

O Projeto atua por meio de estratégias da economia solidária e do em-
preendedorismo prestando assessoria técnica, apoio financeiro e na co-
mercialização de produtos, visando a superação da extrema pobreza por 
meio da geração de trabalho e renda, em iniciativas econômicas solidárias.

Atualmente são atendidos 24 jovens, 3 mulheres e 21 homens, por 
uma equipe formada por um assistente social, um psicólogo, um instrutor 

Projeto Tô na Área

da Metodologia Rota da Paz e quatro Agentes de Econo-
mia Solidária.

O Projeto Tô na Área é coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza 
em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, da Coordenadoria de Juventu-
de do Município e do Instituto Votorantim.

O Prefeito Veveu inaugurará, na 
quarta-feira, 24 de setembro, às 
18h, o Centro de Saúde da Família 

do Novo Recanto. A nova unidade de saú-
de atenderá cerca de 3.200 pessoas com 
uma equipe de profissionais do Programa 
Saúde da Família (PSF), composta por 1 
médico, 2 enfermeiros, 1 gerente, 3 auxi-
liares de enfermagem, 7 agentes comuni-

tários de saúde, 1 dentista e 1 atendente 
do consultório dentário.

A nova unidade de saúde conta com 
378,75m² de área construída, num inves-
timento total de R$ 649.210,96 com recur-
sos próprios do Município e do Governo 
Federal. Será o quarto Centro de Saúde da 
Família completamente novo entregue à 
população pelo Prefeito Veveu, que já 

inaugurou unidades na Cohab II, Cohab III 
e no Distrito de Patos.

Também já estão com as obras adian-
tadas as Unidades de Saúde da Bilheira, 
CAIC e Parque Santo Antônio. No total es-
tão sendo construídas 13 novas unidades 
de saúde e realizadas obras de reforma 
e ampliação de todas as 13 unidades de 
saúde já existentes em Sobral.

Prefeito Veveu inaugurará Centro de Saúde da Família 
no Novo Recanto na quarta-feira 24 de setembro

O Distrito de Jordão receberá mais 
um equipamento para a promoção de 
atividades esportivas na comunidade, 
que será entregue pelo Prefeito Veveu, na 
segunda-feira, 22 de setembro, às 19h. O 
Prefeito inaugurará a nova Quadra Polies-
portiva coberta, que servirá à população. 
No início do mês o Prefeito inaugurou a 

Quadra Poliesportiva e as reformas da Es-
cola José Inácio Gomes Parente.

O equipamento receberá o nome 
de Alexandre do Nascimento Sousa, ex-
-jogador de futebol amador do Distrito. 
Para construção da Quadra Poliesportiva 
foram investidos R$321.750,00 com re-
cursos próprios do Município.

Prefeito Veveu inaugurará, no dia 22 de 
setembro, nova Quadra Poliesportiva no 
Distrito de Jordão 

Redução de 
acidentes 
graves no 

trânsito 
supera 90% 

em Sobral

Sobral registrou, de junho a agosto de 
2014, queda de 92% no número de feri-
mentos graves em acidentes de trânsito 
e redução de 50% no número de óbitos 
em vias municipais, em relação ao mes-
mo período do ano passado. Os dados, 
obtido a partir de estudo conjunto com 
a CIOPS, foram divulgados, esta semana 
pela Coordenadoria de Trânsito e Trans-
porte Urbano do Município (CTTU).

De acordo com o levantamento, tam-
bém foi registrada queda de 70% no nú-

mero de mortes em acidentes de trânsito. 
No primeiro semestre deste ano foram 
registrados nove óbitos e no mesmo pe-
ríodo em 2013, foram 30 óbitos.

Segundo a Secretaria de Cidadania e 
Segurança do Município, os resultados do 
relatório oficial demonstram que “a políti-
ca municipal de fiscalização e engenharia 
de trânsito vêm dando certo e conseguin-
do seu principal objetivo: a preservação 
da vida e a segurança viária de Sobral”, diz 
o relatório.

Agentes de Trânsito da Prefeitura de Sobral atuam na fiscalização do 
trânsito, reduzindo acidentes.

Criado Núcleo de Cidadania dos Adolescentes de Sobral (NUCA) 
no bairro Novo Recanto

Foi eleito na noite de quarta-feira, 
17 de setembro, o grupo de 20 adoles-
centes que passam a formar o Núcleo de 
Cidadania dos Adolescentes (NUCA) do 
bairro Novo Recanto. O evento contou 
com apresentações de dança, show com 
a Banda Tribo Life, exposições temáticas 
e, debate com os adolescentes.

Constituído por adolescentes de 12 
a 17 anos, o NUCA Novo Recanto tem 
como parte das ações iniciais o mapea-

mento de oportunidades, com o objeti-
vo de “difundir informações na perspec-
tiva de ampliação do acesso a direitos, 
bens e serviços  para esta população em 
nosso Município”. O Encontro com Ado-
lescentes para Implantação do NUCA 
Novo Recanto, organizado pela equipe 
da Estação da Juventude do Novo Recan-
to, contou com a participação de mais de 
50 adolescentes, com o apoio da Prefei-
tura de Sobral.

A implantação do Núcleo de Cida-
dania dos Adolescentes (NUCA) é uma 
das ações recomendadas pelo UNICEF 
aos municípios participantes da Edição 
2013-2016, como estratégia para esti-
mular a participação de adolescentes, 
mobilizando-os  para a transformação 
de suas realidades, contribuir  para o en-
frentamento das vulnerabilidades e para 
a superação de desigualdades e viola-
ções de direitos.


