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Prefeitura de Sobral promove oficinas de formação para 
jovens do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes

Selo Unicef

Como parte das ações estratégicas do 
Selo UNICEF 2013-2016, a Prefeitura de So-
bral está promovendo 11 oficinas para dis-
cutir aspectos da vida do adolescente. Nes-
ta quinta-feira (30), os jovens do Núcleo de 
Cidadania dos Adolescentes (NUCA) partici-
param de oficina com o tema ‘Desenvolver 
o autoconhecimento, a autoestima e auto-
confiança’, realizada na Estação Juventude 
Novo Recanto.

Com o apoio da Coordenadoria da Ju-
ventude e da Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Extrema Pobreza, a 
oficina contou com a participação de 30 
adolescentes, da professora Elivia Camurça, 
e de alunas do curso de Psicologia da Facul-
dade Luciano Feijão e Universidade Federal 

do Ceará – Campus Sobral. Já foram realiza-
das duas oficinas abordando os temas “Ado-
tar atitude de respeito à diversidade” e “Co-
nhecer e reivindicar seus direitos e assumir 
responsabilidades”.

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

Inscrições para o II Torneio Inter NAES de 
Futsal encerram nesta sexta (31)

Deverão participar da competição equi-
pes do Núcleo de Atenção Esportivo Social 
(NAES), bem como os parceiros inseridos 

nas comunidades e bairros de Sobral. O tor-
neio, que está previsto para acontecer entre 
os dias 1º e 5 de agosto, é uma realização da 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
do Esporte.

As inscrições, que tiveram início na úl-
tima terça-feira (28), podem ser realizadas 
até esta sexta (31), por meio do preenchi-
mento de formulário disponível na sede da 
Secretaria do Esporte, localizada no Ginásio 
Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, situado na 
Rua Mauro Andrade, 400, no bairro Alto da 
Brasília, ou no endereço eletrônico blog.
sobral.ce.gov.br. Mais informações: (88) 
3614-7288/3614-7531.

III Agrocafé estimula juventude a empreender 
e inovar no campo

Na manhã da quinta-feira (30), aconte-
ceu o III Agrocafé, um espaço dedicado à 
discussão de temáticas da agricultura e da 
pecuária, apresentando novas tecnologias, 
informações técnicas e políticas públicas 
voltadas para a agricultura familiar e para o 
agronegócio.

Nesta edição, o evento realizado pela 
Secretaria de Agricultura e Pecuária (Sea-
gri) de Sobral tratou das ‘Perspectivas para 
o agronegócio: a sucessão da família rural’, 
com a consultora do Sebrae e professora 
das Faculdades Luciano Feijão, Tereza Mota. 
Para ela, o evento se tornou rico pelo fato de 

conseguir reunir diferentes instituições em 
torno do tema, além da diversidade do pú-
blico, que contou com alunos de cursos téc-
nicos e superiores na área da agropecuária.

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

Secretaria do Esporte abre 
inscrições para aulas de 

badminton

Os interessados em praticar a mo-
dalidade esportiva deverão realizar a 
inscrição na sede da Secretaria, locali-
zada no Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio 
Pompeu, situado na Rua Mauro Andra-
de 400, no bairro Alto da Brasília, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

As aulas são voltadas ao público 
com faixa etária entre 7 e 20 anos e se-
rão iniciadas com turmas na Praça da 
Juventude, na Vila União, às segundas-
-feiras, das 16h às 17h, e no Ginásio Po-
liesportivo, aos sábados, das 8h às 9h, e 
das 9h às 10h.

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

Últimos dias de inscrições 
para programa Jovens 

Embaixadores 2016
Seguem até o próximo dia 9 de 

agosto as inscrições para o programa 
Jovens Embaixadores 2016, que levará 
estudantes da escola pública para um 
intercâmbio de três semanas nos Esta-
dos Unidos. O objetivo do Programa é 
valorizar e promover o fortalecimento 
do ensino público, com o exemplo dos 
jovens embaixadores para suas comu-
nidades. As inscrições podem ser feitas 
pela Internet, no link que se encontra no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Promovido pela Embaixada Ameri-
cana no Brasil, o programa oferece 50 
vagas, para todo o País, destinadas a 
jovens com idade entre 15 e 18 anos, 
estudantes do Ensino Médio da rede 
pública, com excelente desempenho 
escolar, que saiba ler e falar em inglês; 
tenha perfil de liderança, iniciativa e boa 
desenvoltura oral; e esteja engajado há, 
pelo menos, um ano em atividades de 
responsabilidade social/ voluntariado.

Semana Sobralense de Aleitamento Materno tem início neste sábado (1º)
Entre os dias 1º e 7 de agosto, a Secre-

taria da Saúde de Sobral estará promoven-
do a IV Semana Sobralense de Aleitamento 
Materno com o tema ‘Amamentar: direito da 
mulher no trabalho’. O objetivo da semana é 
“discutir e sensibilizar a sociedade, principal-
mente, as mães que é possível retornar ao tra-
balho e continuar amamentando”, comenta 
a coordenadora do Estratégia Trevo de Qua-
tro Folhas, Júlia Santos.

A abertura, que acontecerá na manhã 
do sábado (1º), será marcada por uma pas-
seata que partirá da Praça de Cuba e seguirá 
até o Beco do Cotovelo. De 5 a 8 de agosto, 
serão realizadas palestras na Santa Casa, Vo-
torantim e Grendene, parceiras importantes 
no processo de conscientização. Para reco-
nhecer a luta de mulheres que consegui-
ram vencer dificuldades e amamentar seus 
filhos, na quinta-feira (6), às 18h, no Teatro 

São João, será realizado a coroação das 
“princesas do aleitamento materno”, com 33 
mulheres escolhidas pelos Centros de Saú-
de da Família (CSF) de Sobral.

Para finalizar, na sexta-feira (7), aconte-
cerá o ‘Workshop Interdisciplinar do Aleita-
mento Materno: uma interface nos direitos 
da mulher trabalhadora que amamenta’, 
no auditório do Centro de Ciências Sociais 
(CCS) da Universidade Estadual Vale do Aca-
raú (UVA). A inscrição para esta ação deve 
ser feita até o dia 5 de agosto, no Trevo de 
Quatro Folhas, Santa Casa, Coordenação do 
Curso de Enfermagem da UVA, Faculdade 
Luciano Feijão e Coordenação do Curso de 
Enfermagem das Faculdades INTA. No ato 
da inscrição, os participantes deverão doar 
um frasco de vidro (maionese ou café solú-
vel), que será destinado à campanha de co-
leta de leite humano.

Casa do Mel será reinaugurada nesta sexta (31) no distrito de Jordão
Nesta sexta-feira (31), às 14h, a Secreta-

ria de Agricultura e Pecuária de Sobral (Se-
agri) irá reinaugurar a Casa do Mel no Sítio 
São Francisco, Distrito do Jordão. O equi-
pamento é o primeiro certificado com Selo 
de Inspeção Municipal (S.I.M.) em toda a 
Região Norte do Estado e beneficiará a pro-
dução de mel de 140 apicultores que atuam 
em todo o Município.

 “Com essa certificação, o produtor expan-
de a sua atuação no mercado, tendo como 

colocar seu produto nas redes de supermerca-
do”, explica a titular da Seagri, Luiza Barreto. 
A Casa do Mel irá atuar também na finaliza-
ção do processo de produção. Atualmente 
a Seagri acompanha os apicultores do Mu-
nicípio com capacitações e fiscalização dos 
produtos. Está previsto para até o fim de 
2016 a construção de mais três casas de be-
neficiamento voltadas à apicultura nos dis-
tritos de Taperuaba, Salgado dos Machados 
e Bonfim.

Ministro Arthur Chioro, governador Camilo Santana e prefeito 
Veveu Arruda visitam equipamentos de saúde de Sobral

Na manhã desta sexta-feira (31), o mi-
nistro da Saúde, Arthur Chioro, e o 
governador Camilo Santana chegam 

a Sobral, onde serão recebidos pelo prefeito 
Veveu Arruda e representantes do secreta-
riado municipal. Equipamentos como o Hos-
pital Regional e a Policlínica serão visitados 
pela comitiva. “O Governo Federal é um grande 
parceiro da Prefeitura de Sobral, por conta dis-
to, já entregamos 11 novos Centros de Saúde 
da Família e reformamos outros tantos. Estes 
investimentos já nos rendem frutos positivos 
como a queda da taxa de mortalidade infantil 
e maternal”, afirmou Veveu Arruda.


