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Vice-prefeito Carlos Hilton Soares participa da 
formatura de 150 atiradores do Tiro de Guerra 
de Sobral

O vice-prefeito Carlos Hilton Soares 
participou, na noite da quarta-feira (25), da 
cerimônia de Formatura de 150 atiradores e 
encerramento do Ano de Instrução do Tiro 
de Guerra 10-011 de Sobral. A solenidade, 
que também contou com a participação do 
secretário de Segurança do Município, Cel. 
Sidney Moraes, prestou uma homenagem 
póstuma ao 1º sargento Duilo Souza Matos.

Criado há 70 anos, em 31 de outubro 
de 1945, o Tiro de Guerra 10-011 de Sobral 
forma reservistas de 2ª categoria (instrução 

básica) e tem como diretor honorífico o pre-
feito de Sobral, Veveu Arruda. Atualmente o 
Chefe de Instrução do TG 10-011 é o subte-
nente Adelino Perez Vilar.

Cidade Educadora
Prefeitura, Cenpec e Itaú Social planejam 
ações e estratégias para 2016

Com o objetivo de construir a Cidade 
Educadora, a Prefeitura de Sobral promo-
veu, na quinta-feira (26), uma reunião es-
tratégica para a construção do Plano de 
Integração das Políticas Públicas para 2016. 
O objetivo do documento é desenvolver 
as diretrizes, a partir dos elementos funda-
mentais de escuta dos últimos encontros 
realizados.

Durante a reunião, os participantes, di-
vididos em grupos, apontaram os desafios 
e potencialidades para colocar em prática 
a intersetorialidade, uma das diretrizes do 
documento. “De julho até dezembro deste 
ano estão sendo realizados encontros com os 
assessores do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(Cenpec), com a parceria da Fundação Itaú 
Social, com oficinas de escuta envolvendo 
vários setores da sociedade para construção 
do Plano de Integração das Políticas Públicas”, 
explicou o assessor Especial do Gabinete do 
Prefeito, Tomaz Martins.

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

Na última quinta-feira (26), Sobral se-
diou o 6º Encontro Territorial do Conselho 
dos Secretários de Agricultura e Meio Am-
biente do Estado do Ceará (Comdentec), 
representantes dos 17 municípios do Terri-
tório de Sobral discutiram assuntos de inte-

resse dos trabalhadores rurais da região. Na 
pauta, Seguro-Safra 2015/2016, renegocia-
ção e liquidação de dívidas rurais, a munici-
palização da agricultura entre outros.

De acordo com a secretária de Agricul-
tura e Pecuária de Sobral, Luiza Barreto, “O 
encontro serve para o fortalecimento da agri-
cultura, já que ela é base da economia para 
muitos municípios. Além disso, podemos dis-
cutir projetos bem sucedidos como a implan-
tação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) 
no nosso Município”, concluiu.

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

Encontro Territorial
Conselho dos Secretários de Agricultura e 
Meio Ambiente do Ceará se reúne em Sobral

Trazendo para o Palco do Theatro São 
João as poesias do renomado poeta bra-
sileiro Manoel de Barros, o espetáculo ‘Os 
Deslimites da Palavra’, será apresentado 
nesta sexta-feira (27), às 20h.  Encenado 
pela Companhia 1º Ato, de Sobral, a apre-
sentação lúdica trará ao palco jogos cêni-
cos, música, dança e promete proporcionar 
ao público um momento de leveza e muita 
doçura poética.

Com direção de Anderson Vasconcelos 
e classificação livre, a apresentação teatral 
é uma iniciativa da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

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

Theatro São João recebe 
espetáculo ‘Os Deslimites da 

Palavra’, nesta sexta-feira (27)

Para estimular o protagonismo juve-
nil, potencializar as habilidades artísticas e 
tecnológicas e mostrar que existem formas 
promissoras de empreender através da cria-
tividade, será realizado neste sábado (28), 
o 1º Despertar Criativo. O evento será reali-
zado no Centro de Educação a Distância do 
Estado do Ceará (CED), das 8h às 21h, jun-
tamente com o Hacker Day, que tem pro-
gramação voltada para sistemas, mídias e 
tecnologia digital.

A agenda gratuita é voltada para o pú-
blico de todas as idades. O encontro contará 
com oficinas nas áreas do empreendedoris-
mo, tecnologia, sistemas e mídias digitais, 
além de diversas apresentações culturais, 
competição de jogos com premiação e ses-
são de cinema.

Uma realização da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Coordenadoria da Juventu-
de (Coojuv) e da Secretaria da Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), o 
evento conta ainda com a parceria do CED, 
do Serviço de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas do Ceará (Sebrae) e da Faculdade 
Luciano Feijão.

Confira a programação no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)

Despertar Criativo e Hacker Day 
acontecem neste sábado (28)

O prefeito Veveu Arruda inaugura, nesta sexta-feira (27), às 17h, 
a Academia de Saúde ‘Dr. Everton Francisco Mendes Mont’Alverne’, 
localizada na praça da Cohab III. O equipamento visa promover a 
saúde, prevenção e atenção das doenças crônicas não transmissí-
veis, estimulando modos de vida mais saudáveis, como bons hábitos 
alimentares e atividades físicas regulares. Com investimento de R$ 
350 mil, a Academia beneficiará moradores da Cohab III, Residencial 
Nova Caiçara, Terreno Novos, Vila União, Junco e Renato Parente.

A partir das 16h, serão oferecidas diversas atividades como afe-
rição da pressão arterial e teste de glicemia, aulão de Jump, xadrez, 
dama, tênis de mesa, aula de treinamento funcional, atividade da 
Brinquedoteca Municipal, pintura facial, escolinha de futsal, escoli-
nha de voleibol e aula de ritmos.

Em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a Se-
cretaria do Esporte, a partir de segunda-feira (30), estarão disponí-
veis diversas atividades como promoção da alimentação saudável, 
caminhada, massoterapia, atividades artísticas e culturais e rodas de 
conversa.

É hoje! Prefeito Veveu Arruda inaugura 
Academia da Saúde na Cohab III

Serviço:
Inauguração da Academia da Saúde da Cohab III
Data: 27 de novembro (sexta-feira)  |  Horário: 17h
Local: Rua Raimundo Hubner Mendes Carneiro, s/n (Praça da Cohab III)

Seminário sensibiliza agentes de endemias e agentes de saúde sobre hanseníase

O prefeito Veveu Arruda participou, 
nesta quinta-feira (26), do Seminário de 
Sensibilização da Hanseníase. Realizado no 
Centro de Convenções, o evento teve como 
objetivo mobilizar agentes de endemias e 
agentes comunitários de saúde para iden-
tificar sinais da hanseníase e encaminhar 

casos suspeitos para as unidades de saúde 
do Município.

Em sua fala, o prefeito Veveu destacou 
que a saúde tem sido prioritária na sua ges-
tão, com a ampliação da cobertura de saú-
de básica e a inauguração de 19 Centros de 
Saúde da Família, e estratégica para alcan-

çar seu objetivo principal de erradicação da 
extrema pobreza. “Reduzimos 90% do núme-
ro de famílias em situação de extrema pobre-
za; temos a melhor rede pública municipal de 
educação, segundo o Ministério da Educação; 
conseguimos chegar a menor taxa de morta-
lidade infantil da história do Município (8,9); 
e teremos uma atenção especial para inves-
tigar o problema da hanseníase entre nós”, 
afirmou Veveu.

 A hanseníase é uma doença crônica, in-
fectocontagiosa, com manchas esbranqui-
çadas, avermelhadas ou amarronzadas em 
qualquer parte do corpo, perda ou ausência 
de sensibilidade, formigamentos e inchaços 
nas mãos e pés. Ao notar um dos sintomas, 
o cidadão deve procurar a unidade de saú-
de do seu bairro. Sobral registrou 97,06% de 
cura no ano de 2014.

O evento também contou com a parti-
cipação do vice-prefeito, Carlos Hilton So-
ares; da secretária da Saúde, Mônica Lima; 
do secretário adjunto da Saúde, Zezé Leal; 
da coordenadora da Vigilância Epidemioló-
gica do Estado do Ceará, Fátima Coimbra; 
da gerente da Vigilância Epidemiológica de 
Sobral, Sandra Flor; do coordenador do Mo-
han de Sobral, Jocilânio Neves.


