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Prorrogadas inscrições para 
o II Torneio Inter Núcleo de 
Atenção Esportivo Social 

de Futsal
As inscrições do II Torneio Inter do 

Núcleo de Atenção Esportivo Social 
(NAES) de Futsal, que tiveram início na 
última terça-feira (28), poderão ser rea-
lizadas até terça-feira (04), por meio do 
preenchimento de formulário disponí-
vel na sede da Secretaria do Esporte, 
localizada no Ginásio Poliesportivo Dr. 
Plínio Pompeu, situado na Rua Mauro 
Andrade, 400, no bairro Alto da Brasília.

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

Estação na Comunidade
Prefeitura leva atividades culturais e esportivas para jovens do Sinhá Saboia

A Prefeitura de Sobral, através da Coordenadoria de Juventude, 
levou para os jovens do Sinhá Saboia um dia inteiro de atividades, no 

‘Estação na Comunidade’, com programação formativa, esportiva e 
cultural. “O objetivo é levar um pouco do que está sendo feito nas Esta-
ções Juventude para os outros bairros que ainda não contam com uma 
estação e fomentar espaços de protagonismo juvenil para os grupos ju-
venis da cidade”, explicou o coordenador de Juventude, Igor Bezerra.

Beneficiando cerca de 500 pessoas, foram realizados torneio de 
vôlei, apresentação de capoeira com o grupo Capoeira Brasil e, ainda, 
apresentação de dança com o grupo de swingueira AKD, na quadra 
de esporte da Cohab II. Também foi realizado um torneio de skate, na 
quadra de skate do Sinhá Saboia, e uma palestra sobre o ‘Mundo do 
Trabalho’, para os jovens internos da Casa de Recuperação Reviver, 
no Salgado dos Machados.

O próximo ‘Estação na Comunidade’ será realizado no Sumaré. 
A cada mês será beneficiada uma nova comunidade, com a parti-
cipação das Estações Juventude Novo Recanto e Mucambinho. A 
atividade também conta com o apoio da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico e da Secretaria do Esporte.

Prefeitura promove oficinas de prevenção de 
incêndios no Residencial Nova Caiçara

A Secretaria de Urbanismo, Patrimônio 
Histórico e Meio Ambiente (Seurb) promo-
veu, na última quinta-feira (30), uma oficina 
voltada para a prevenção de incêndios, ex-
plosões de gás e primeiros socorros. A ca-
pacitação, realizada na quadra de esportes 
da Quadra 8 do conjunto habitacional, foi 
ministrada por militares do Corpo de Bom-
beiros. Mais três encontros similares serão 
promovidos na comunidade.

Durante as oficinas, foram feitos escla-
recimentos sobre os primeiros procedimen-
tos que devem ser seguidos em casos de 
emergência, seguidos de demonstrações 
práticas. Já no período da noite, os partici-

pantes receberam orientações sobre como 
utilizar os extintores, de acordo com o tipo 
de cada incêndio.

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

Margem Direita do Rio Acaraú recebe serviço 
de revitalização

A Secretaria de Conservação e Servi-
ços Públicos de Sobral (Seconv) está revi-
talizando a Margem Direita do Rio Acaraú. 
O serviço teve início na última sexta-feira 
(31), quando foi feita limpeza do canal, re-
tirada de entulhos, troca das estruturas de 
iluminação, retirada do excesso de mato e 
recuperação da passagem e do campo de 
futebol.

“Estamos fazendo esta ação na Margem 
Direita para que a população utilize o espaço, 
realizando atividades físicas, para recreação e 
jogos com as crianças e sintam-se mais acolhi-
das pelo espaço”, explica o titular da Seconv, 
Jorge Trindade. Ainda segundo o secretário, 
“a previsão é que até o fim desta semana os 
trabalhos sejam concluídos na área”.

Diariamente, a Prefeitura de Sobral, 
através da Seconv, encaminha equipes de 
coletas seletivas e agendadas para todos 
os bairros e distritos do Município. Além 
disto, a Secretaria disponibiliza mutirões de 
limpeza e o ‘Disque Iluminação Pública’, por 
meio do qual a população faz gratuitamen-
te solicitações de reparos na rede pública de 
iluminação. O número do ‘Disque Ilumina-
ção Pública’ é 0800-280-1441.

Rua de Lazer | 500 pessoas são beneficiadas no 
Padre Palhano

Atividades como circuito recreativo, au-
lão de ritmos, hip-hop, pintura no rosto, pin-
tura em desenho, tênis de mesa, xadrez, da-

mas, peteca, demonstração de badminton, 
dentre outras, foram oferecidas na última 
sexta-feira (31) na Quadra Poliesportiva do 
bairro Padre Palhano.

Os serviços fazem parte do projeto Rua 
de Lazer, que tem como objetivo incentivar 
a interação social e a melhoria na qualidade 
de vida da população de Sobral. Nesta edi-
ção, cerca de 500 pessoas participaram da 
mobilização, que é uma realização da Pre-
feitura Municipal, por meio da Secretaria do 
Esporte.

Abertas Inscrições para 
seleção de bolsistas do 

Projeto ‘Agentes de Leitura’
A Prefeitura de Sobral, através da Se-

cretaria da Cultura e do Turismo, lançou, 
no último dia 28 de julho, edital para se-
leção de 28 bolsistas do Projeto ‘Agentes 
de Leitura’, além da formação de cadas-
tro de reserva.

As bolsas complementação serão 
concedidas no valor unitário de R$ 350 
(trezentos e cinquenta Reais) para os 
candidatos selecionados. Os aprovados, 
que deverão possuir habilidades para a 
ação e difusão cultural, atuarão no âmbi-
to de suas comunidades.

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

Jaibaras terá 
Coleta Seletiva Agendada

A Prefeitura de Sobral realizou, na 
última quarta-feira (29), uma mobiliza-
ção social com os moradores do Distrito 
de Jaibaras para divulgar a implantação 
do serviço de Coleta Seletiva Agendada, 
que começará a atender a população 
da região a partir do próximo dia 17 de 
agosto. Durante a ação, os moradores 
receberam o calendário da Coleta Siste-
mática de lixo e foram orientados sobre 
como ajudar a manter a cidade limpa. 
Coordenada pela Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv), a 
ação contou com o apoio dos Atiradores 
do Tiro de Guerra, agentes de endemia e 
lideranças comunitárias.

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

Arqfuturo Consultoria
Prefeitura promove reunião para planejar a Sobral do futuro

Para planejar a Cidade que os sobralen-
ses querem para os próximos 30 anos, foi 
promovida, na tarde da última segunda-
-feira (3), uma reunião entre o secretariado 
da Prefeitura de Sobral e representantes da 
Arqfuturo Consultoria, empresa que há cin-
co anos promove discussões sobre o futuro 
de municípios.

“Tivemos uma primeira conversa para 
produzir uma reflexão sobre o futuro de So-
bral. Qual é a cidade que queremos para da-
qui a 30 anos?”, explicou o co-fundador da 
Arqfuturo, Tomás Alvim. “Sobral passou por 
um processo de transformação inédito no 
País, nesses últimos 30 anos, e agora a cidade 
precisa repensar o seu novo”.

Numa tendência mundial, em que 84% 
da população vive em centros urbanos, o 
objetivo é fazer com que o crescimento de 
Sobral influencie o crescimento da Região 
Norte do Estado do Ceará. “Sobral é o centro 
de uma macrorregião. Para nós é interessante 
que as cidades que fazem parte desta macror-
região, cresçam também”, afirmou o vice-
-prefeito Carlos Hilton. “Estamos iniciando 
um processo de planejamento para a década, 
pensando a melhor cidade que desejamos 
construir para nossos filhos e netos. É impor-

tante que este pensamento seja socializado, 
que a população saiba onde ela quer chegar, 
e não somente a gestão pública”.

Tomás Alvim ressaltou ainda a neces-
sidade de inserir todas as áreas da gestão 
pública, como o social, a saúde, a segurança 
e outras, ao se tratar de urbanismo. “Hoje o 

urbanismo ganhou uma dimensão multidis-
ciplinar. Não dá para se pensar cidade se não 
for dessa maneira ampla”, concluiu. A partir 
deste primeiro encontro, serão elaboradas 
metas e ações que levarão a estes resulta-
dos. As medidas irão envolver, além da ges-
tão pública, iniciativas da população.


