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Para difundir a cultura do brincar, 
a Brinquedoteca de Sobral leva brin-
quedos, brincadeiras, contações de 
histórias, baú de história e diversos 
livros para crianças e adultos de co-
munidades rurais. “Através desta parti-
lha, queremos construir relações ainda 
mais afetivas, onde o brincar assuma o 
papel norteador dos momentos escola-
res, transformando a escola num lugar 
atrativo”, explica o educador social 
Souza Frota.

Esta semana, a Brinquedoteca 
Itinerante visita seis escolas da zona 
rural, em Marrecas, Pedra de Fogo, 

Emasa, Salgado dos Machados e Bo-
queirão. Na ocasião, também serão 
confeccionados brinquedos para que 
escola e comunidade possam usar 
posteriormente.

A Brinquedoteca Itinerante é uma 
das ações do Programa Jornada Am-
pliada, desenvolvido pela Secretaria 
da Educação de Sobral e tem como 
objetivo levar as atividades da Brin-
quedoteca às escolas da rede de en-
sino do Município. Saiba mais: (88) 
3611-1000.

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

Brinquedoteca Itinerante leva atividades 
lúdicas para comunidades rurais

Apoiados pela Prefeitura Munici-
pal, por meio da Secretaria do Esporte, 
os atletas sobralenses Allison Pardal e 
Edilândia Mesquita de Oliveira (Pepetá) 
conquistaram o primeiro e quarto lugar, 
respectivamente, da Terceira Etapa Copa 
Nordeste Myllys, realizada no último dia 
1º de agosto.

Promovida no Skate Plaza do Caste-
lão, em Fortaleza, a competição é consi-
derada a melhor etapa do Circuito Bra-
sileiro de Skate Profissional e tem como 
objetivo revelar novos talentos e presti-
giar os grandes nomes do skate no Nor-
deste, bem como promover o intercâm-
bio social para estimular o crescimento 
do skate.

Atletas sobralenses são 
destaques na 3ª Etapa da 

Copa Nordeste Myllys

Os moradores dos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo poderão comprar, 
a partir desta quarta-feira (5), filé, linguiça 
e bolinha de peixe por valores mais aces-
síveis. Isto porque, o Caminhão do Peixe 
estará visitando estes bairros até a próxi-
ma sexta-feira (7).

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município.
Programação:
•  05 de agosto
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
•  06 de agosto
Irmã Anísia Rocha  - Sumaré
•  07 de agosto
Caixa d’água - Alto do Cristo

Preços acessíveis
Peixe e derivados chegam a 
consumidores de três bairros 

esta semana

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE) certificou, na última 
sexta-feira (31), 85 concludentes do Curso 
de Gestão Administrativa. Durante as 16 
horas de aulas, foram abordados temas 
como fluxo de caixa, Micro Empreendedor 
Individual - MEI, leis trabalhistas, marketing 
e promoção.

O curso foi realizado em parceria com a 
Project Empresa Jr, no período de 28 a 31 de 
julho, como parte das ações do Programa 
Trabalho Pleno, Projeto Empreendedor Iti-
nerante e Projeto Beleza Rende.

Prefeitura capacita 85 pessoas em 
cursos de Gestão Administrativa

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza (Seds) de So-
bral realizou, na terça-feira (4), o I Encontro 
dos Empreendimentos Econômicos Solidá-
rios do Projeto Gente Solidária do Municí-
pio. “O objetivo foi avaliar e planejar o projeto 
como um todo”, explica a coordenadora da 
Casa da Economia Solidária, Sandra Farias. 
“São 20 os empreendimentos econômicos 
solidários desenvolvidos no Município, mas o 
nosso objetivo é tornar estes empreendimen-
tos autossustentáveis, como também, viabi-
lizar a Lei de Economia Solidária em Sobral”.

Entre os empreendimentos desenvol-
vidos no Município, alguns têm mais des-
taque, como a Associação dos Agentes 
Ambientais da Região Leste de Sobral (Aga-
msol), que desenvolve a coleta de material 

reciclável nos distritos de Aracatiaçu e Ta-
peruaba, aproveitando garrafas PET para 
a confecção de vassouras. “O acompanha-
mento que fazemos deste grupo inclui tam-
bém a capacitação em cursos, no próprio dis-
trito ou em Fortaleza”, acrescentou a gerente 
da Coleta Seletiva da Seconv, Cirliane Viana.

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

Prefeitura promove encontro com 
empreendedores da economia solidária

Encerrando a série de pré-conferências 
da Assistência Social, que foram realizadas 
nos Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) de Sobral, foi realizada na úl-

tima terça-feira (4), no Centro de Educação 
à Distância (CED), um encontro com traba-
lhadores do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas).

Promovida pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, o encontro contou com a 
participação de funcionários que atuam na 
rede de assistência social de Sobral, como 
Centro Pop, Cras, Abrigo Domiciliar e ou-
tros. Com o tema ‘Consolidar o Suas de vez, 
rumo a 2026’, a X Conferência Municipal de 
Assistência Social, acontecerá na próxima 
quinta-feira (13).

Pré-conferência reúne profissionais do 
Sistema Único de Assistência Social de Sobral

Prefeito Veveu Arruda e governador Camilo Santana inauguram, 
nesta quarta (5), 8º Centro de Educação Infantil em Sobral

O prefeito Veveu Arruda e o governa-
dor Camilo Santana inauguram, nes-
ta quarta-feira (5), às 19h, o Centro 

de Educação Infantil (CEI) Professora Maria 
Luciana Lopes Lima, localizado no Parque 
Santo Antônio. O evento também contará 
com a presença da vice-governadora, Izolda 
Cela, e da primeira-dama do Estado, Onélia 
Leite.

Este é o 8º CEI inaugurado pelo prefei-
to Veveu para ampliar o atendimento para 
crianças de 0 a 3 anos de idade. O Município 
já universalizou o atendimento de crianças 
de 4 a 5 anos. Com esse novo equipamen-
to em funcionamento, 43% das crianças de 
Sobral de 0 a 3 anos são atendidas nas 11 
creches do Município. No Brasil a cobertura 
é de 27,9% de crianças de 0 a 3 anos, confor-
me dados do Observatório do Plano Nacio-
nal de Educação.

Também já receberam novos Centros 
de Educação Infantil os moradores dos bair-
ros Novo Recanto, Sumaré, Santa Casa, Alto 
da Brasília, Cohab II (Jatobá), Vila União e 
Domingos Olímpio. Ainda este ano, serão 
inaugurados outros Centros de Educação 
Infantil nos bairros Terrenos Novos, Padre 
Palhano e Cohab II. Com a conclusão de to-
dos os Centros de Educação Infantil subirá 
para 75% o percentual de crianças da mes-

ma faixa etária nas creches.
O CEI do Parque Santo Antônio con-

ta com quatro salas de aulas climatizadas, 
dormitório, berçário/lactário, laboratório de 
informática, refeitório, cozinha, parque in-
fantil, entre outros espaços. Para construção 
e aquisição de equipamento e mobiliário fo-
ram investidos R$ 1,15 milhão com recursos 
do Tesouro Estadual e empréstimo junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES). 

Serviço: 
Inauguração CEI do Parque Santo Antônio
Dia: 5 de agosto, às 19h
Rua São Sebastião, s/n – Complexo Monse-
nhor Aloísio Pinto 
Conjunto São Francisco, bairro Cidade Ge-
rardo Cristino do Menezes


