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No período de 8 a 10 de julho, o Ca-
minhão do Peixe estará nos bairros Pe-
drinhas, Sumaré e Alto do Cristo, a partir 
das 7h, levando à população peixe e de-
rivados (bolinha de peixe, linguiça e filé) 
a preços mais baratos.

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.

Veja onde o caminhão estará:
08 de julho (quarta-feira)
Maria do Carmo de Andrade - Pedrinhas
09 de julho (quinta-feira)
Irmã Anísia Rocha - Sumaré
10 de julho (sexta-feira)
Caixa d’água - Alto do Cristo

Esta semana, Caminhão do 
Peixe atende população de 

três bairros

Desde a última quarta-feira (1º), agentes 
comunitários de saúde, agentes de ende-
mias e residentes multiprofissionais e profis-
sionais, se uniram para eliminar o mosquito 
Aedes Aegypti. A ação faz parte do pacote de 
medidas da Secretaria da Saúde de Sobral 
direcionadas para o combate à dengue. 

No Distrito de Aprazível, os profissionais 
envolvidos na campanha procuraram pos-
síveis focos do mosquito nas residências e 
entulhos acumulados nas ruas. Já no Centro 
de Saúde da Família (CSF) do distrito, as pes-
soas receberam orientações sobre os sinto-
mas da doença, enquanto esperavam para 
serem atendidas.

O gerente do CSF, Bruno Frota, lembrou 
que a ação é feita em parceria com a comu-

nidade. “Estamos coordenando essa ação, 
mas contando com o apoio da população, 
pois não adianta fazermos esse trabalho se 
cada um não ajudar a manter sua casa livre 
do mosquito”, afirmou.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Secretaria da Saúde de Sobral realiza ações 
educativas de combate à dengue

 Workshop qualifica 70 
profissionais em colorimetria

A Prefeitura de Sobral capacitou, 
na segunda-feira (6), 70 pessoas no 
workshop ‘Colorimetria: Loiro Perfeito’, 
que apresentou técnicas, novas tendên-
cias e hidratação para cabelos loiros, 
além dos avanços e inovações na área da 
beleza e imagem pessoal.

O workshop, realizado no Centro de 
Convenções, reuniu profissionais e alu-
nos da área da beleza, em busca de no-
vos conhecimentos para atuar de forma 
qualificada no mercado de trabalho. Ini-
ciativa da Secretaria da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), atra-
vés do Programa Trabalho Pleno/Projeto 
Beleza Rende, a formação contou com 
a parceria da MD Cosméticos e Hobety 
Profissional.

TRABALHO PLENO

As inscrições para a etapa municipal das 
Seletivas dos Jogos Escolares irão acontecer 
entre os dias 6 e 9 de julho. Os interessados, 
que podem ser alunos da rede pública de 
ensino municipal e estadual, bem como da 
rede particular, deverão realizar inscrição na 

Secretaria do Esporte, situada no Ginásio 
Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, localizado 
na Rua Mauro Andrade, 400 - Alto da Brasí-
lia.

Os Jogos Escolares são organizados pe-
las Secretarias do Esporte e Educação do Es-
tado e tem como objetivo diminuir a evasão 
escolar, possibilitar a permanência do aluno 
na escola em momentos de lazer, promover 
o intercâmbio sociocultural e educacional 
entre os alunos das diversas escolas do Es-
tado, além de revelar novos talentos.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Abertas inscrições para Seletivas dos Jogos 
Escolares na Categoria de 15 a 17 anos

A apresentação, que faz parte da agen-
da de comemorações dos 242 anos de So-
bral é a última exibição desta temporada 
do Projeto Ecoa instrumental do Programa 
de Formação de Plateias e Indústria Criativa 
(Ecoar). O quarteto de Granada, na Espanha, 
‘Malaka Sax Quartet’ irá se apresentar nesta 
quarta-feira (8), às 20h, com acesso gratuito, 
no Theatro São João.

Transcrições de obras barrocas, clássicas 
e de compositores contemporâneos serão 
tocadas durante a exposição musical que é 
uma iniciativa da Escola de Cultura, Comu-
nicação, Ofícios e Artes (Ecoa). A ação con-
ta com o aporte financeiro do Governo do 

Estado do Ceará, através da Casa Civil, e da 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
da Cultura e do Turismo.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Sobral 242 anos

Projeto Ecoar leva ‘Malaka Sax Quartet’ 
ao Theatro São João

A experiência de Sobral com o progra-
ma de tutoria pedagógica, desenvolvido 
em parceria com a Fundação Itaú Social, foi 
apontada como caso de sucesso na edição 
de junho de 2015 da Revista Gestão Educa-
cional. A publicação é voltada para os ges-
tores de escolas particulares apresentando 
experiências de sucesso no Brasil e no exte-
rior.

Com o título ‘Aprendizagem com os 
mais experientes’, a reportagem destaca 
que “os bons resultados têm se espalhado 
nessas experiências. ‘O maior ganho que a 
gente vê no programa de tutoria pedagógica 

é justamente essa formação in loco, que vai 
até a escola’, explica Kathleen Maria Arcanjo 
Mont’Alverne, coordenadora do programa 
de tutoria na cidade de Sobral (CE), que par-
ticipa do projeto desde agosto de 2014”.

Em sobral, dez tutoras desenvolvem um 
trabalho de acompanhamento personali-
zado junto às 51 escolas municipais com 
visitas semanais, através do qual diretores 
e coordenadores escolares são acompanha-
dos e recebem formação continuada e em 
serviço na própria escola.

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

Experiência de Sobral em tutoria pedagógica é 
destaque na Revista Gestão Educacional

Política Estadual sobre Drogas é apresentada em 
Sobral, durante sessão especial na Câmara

Sobral recebeu, nessa terça-feira (7), a 
visita da secretária Especial de Políti-
cas sobre Drogas do Estado do Ceará, 

Mirian Sobreira, que apresentou em sessão 
especial na Câmara de Vereadores os pro-
gramas de prevenção ao uso de álcool e ou-
tras drogas, que estão sendo desenvolvidos 
pelo Governo do Estado do Ceará. “Viemos 
mostrar o trabalho da secretaria e conhecer o 
que existe no município relacionado ao tema. 
Fiquei muito feliz porque Sobral já avançou 
muito na área e temos programas aqui que 
tenho certeza que servirão de modelo para o 
Ceará e para o Brasil”, afirmou Mirian Sobrei-
ra.

Na abertura da sessão especial, o prefei-
to Veveu parabenizou o presidente interino 
da Câmara, vereador Paulo Vasconcelos, 
pela iniciativa e destacou que o Ceará foi o 
primeiro Estado do Brasil a ter uma secreta-

ria especial para tratar da prevenção ao uso 
de drogas. “A iniciativa do Camilo de criar a 
secretaria foi uma decisão acertada. Leva os 
municípios a pensar estratégias para a políti-
ca municipal de combate às drogas”, disse o 
prefeito.

Já o vereador Paulo Vasconcelos des-
tacou o papel fundamental da família para 
enfrentar o uso de drogas: “A vitória do com-
bate às drogas passa pela reestruturação das 
famílias. O caminho da prevenção é a valori-

zação das famílias”.
Durante a manhã da terça-feira (7), o 

prefeito Veveu Arruda recebeu, em seu 
gabinete, a secretária Especial de Políticas 
sobre Drogas do Estado do Ceará, Mirian 
Sobreira, que apresentou os programas de 
prevenção ao uso de álcool e outras drogas, 
que estão sendo desenvolvidos pelo Gover-
no do Estado.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).


