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Combate ao Câncer de Mama
Lançamento da campanha Outubro Rosa reúne centenas 

de pessoas no Centro de Convenções de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Saúde, lançou, na quarta-
-feira (7), no Centro de Convenções, 

a campanha Outubro Rosa. Símbolo da luta 
contra o câncer de mama, a campanha foi 
aberta, em Sobral, com a palestra ‘Aborda-
gem da mulher com o câncer de mama: da 
prevenção ao tratamento’ proferida pelo 
mastologista e ginecologista, Dr. Juvenal 
Linhares.

Durante a solenidade, o prefeito Veveu 
Arruda falou sobre os cuidados que todas as 
mulheres devem ter para prevenir a doen-
ça e detectá-la precocemente. “O câncer de 
mama se agrava, muitas vezes, pela falta de 
informações, de um autoexame ou da preven-
ção. Portanto, é muito importante que este 
encontro e todo esse trabalho de conscienti-
zação aconteça constantemente,” alertou.

A solenidade reuniu profissionais da área 
da saúde, acadêmicos e o público atendido 
pelos serviços de Saúde do Município. Com 
o objetivo de conscientizar e descobrir o 
mais cedo possível o câncer, a programação 

da campanha, segue, em Sobral até o dia 31 
de outubro, com uma série de ações.

Compareceram ao lançamento do Outu-
bro Rosa, o vice-prefeito Carlos Hilton So-
ares; o secretário adjunto da Saúde, Zezé 

Leal; a presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, Tereza Cristina Car-
neiro, e a coordenadora do Projeto Outubro 
Rosa em Sobral, Michelline Gomes.

Prefeito Veveu Arruda se reúne com taxistas para discutir melhorias 
para categoria

Na noite da última quarta-feira (7), mais de 100 taxistas estive-
ram presentes no auditório Vênus do Centro de Convenções de So-
bral, para discutir a implementação de melhorias para  a categoria. A 
reunião, liderada pelo prefeito de Sobral, Veveu Arruda, contou com 

a presença do vice-prefeito, Carlos Hilton Soares; do secretário de 
Conservação e Serviços Públicos, Jorge Trindade; do secretário de 
Cidadania e Segurança, Sidney Morais; e do procurador geral do Mu-
nicípio, Lourenço Arcanjo.

Durante o encontro, o Prefeito de Sobral destacou a necessidade 
de dar voz a classe e garantir mudanças que beneficiem usuários, 
bem como os próprios prestadores do serviço. Para tanto, foi aberto 
um debate sobre as medidas que representariam melhorias. Entre 
os assuntos tratados, a flexibilidade de horário do taxista reserva, a 
implementação de novos pontos de táxi e a criação de um edital de 
cadastro para concorrer à vaga de condutor profissional.

De acordo com Veveu Arruda, o horário de trabalho do taxista 
reserva pode ser alterado a partir de um consenso com o permissio-
nário. “Acho importante que o taxista reserva possa atuar em horários 
mais flexíveis, e não só pela madrugada. No entanto, é importante frisar 
que o permissionário também tem a obrigação de atuar como taxista, 
porque vaga de taxista é para taxista”, explicou.

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

Prefeitura promove Outubro Sobral Criança 2015
A ação oferece gratuitamente inúmeras atividades em 
diversos equipamentos municipais da sede e dos distritos

Para comemorar o mês das crianças, a 
Prefeitura de Sobral realizará, durante todo 
o mês de outubro, uma extensa programa-
ção composta por atividades lúdicas, recre-
ativas, culturais e esportivas.

Com um cronograma descentralizado, 
as atividades acontecerão nos bairros e dis-
tritos do Município, levando aprendizagem, 
alegria e diversão aos pequenos sobralen-
ses. A ação será composta por shows de 
palhaços, jogos populares, desenhos, pin-
tura, corte e colagem, contação de histórias, 
brincadeiras, apresentações artísticas, entre 
outras.

Casa da Cultura
Ainda como parte da programação do 

Outubro Sobral Criança, entre os dias 13 e 
16 de outubro, a Casa da Cultura oferecerá 
diversas atividades gratuitas a grupos de 
crianças. Apresentações musicais e teatrais, 

sessões de cinema e animação infantil, ativi-
dades recreativas, e brincadeiras populares 
compõem a programação comemorativa. 
Os interessados poderão fazer agendamen-
tos de visitas por meio do telefone (88) 
3611-1236/ 3611-2712.

60 jovens concluem cursos profissionalizantes 
promovidos pela Prefeitura, em parceria com o Senac

A Prefeitura de Sobral, através da Agên-
cia de Inclusão Produtiva do Município, 
certificou, na quinta-feira (8), os alunos de 
quatro cursos do Programa Senac de Gra-

tuidade (PSG). Ao todo, 60 alunos concluí-
ram os cursos de recreador, assistente de 
secretaria escolar, assistente financeiro e 
salgadeiro.

“O PSG proporciona aos jovens de baixa 
renda um curso de muita qualidade, de forma 
gratuita. E o melhor, essa oportunidade de 
profissionalização pode acontecer tanto no 
SENAC, como Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) que assiste a comunidade 
em que estes jovens residem”, ressaltou o co-
ordenador do SENAC, Fabio Morais.

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

Em outubro
Prefeitura de Sobral promove atividades na 
‘Estação da Cultura’

Com o objetivo de proporcionar aos jo-
vens um elo cultural, a Coordenadoria de 
Juventude da Prefeitura de Sobral progra-
mou diversas atividades para todo o mês 
de outubro na ‘Estação da Cultura’. Oficina 
de teatro e dança, contação de história, ci-
nema na Estação e apresentações culturais 
fazem parte da programação voltada para 
os jovens das Estações Juventude do Novo 

Recanto, Nova Caiçara e Mucambinho.
Dentro da programação da ‘Estação da 

Cultura’, a Coordenadoria de Juventude pro-
moverá, na próxima terça-feira (13), o Cine 
Estação do Mucambinho. A partir das 19h, 
os jovens do bairro poderão conferir filmes 
com a família e utilizar o espaço público 
para o lazer.

Sobral recebe apresentações 
do V Festival de Teatro 

Infantil do Ceará
Como parte da programação do 

5º Festival de Teatro Infantil do Ceará 
(TIC), Sobral receberá nos dias 9 e 10 de 
outubro, o espetáculo ‘Ogroleto’. Ence-
nado pelo grupo Pavilhão da Magnólia, 
as apresentações gratuitas serão reali-
zadas em três sessões, que acontecerão 
às 9h e às 14h, nesta sexta-feira (9), com 
sessões exclusivas para escolas, e às 
17h do sábado (10), com sessão aberta 
ao público em geral.

A ação é uma parceria da Produto-
ra Cultural Invento com a Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria da Cultura 
e do Turismo, e a Escola de Cultura, Co-
municação, Ofícios e Artes (Ecoa). São 
apoiadores do projeto a Secretaria da 
Cultura do Estado do Ceará, SESC, Gru-
po F. Haroldo Vasconcelos/ Nacional 
Gás e Restaurante La Gula. A iniciativa 
conta ainda com o patrocínio da Vivo, 
Cagece, Coelce, Caixa Econômica e Go-
verno Federal.

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

Nesta sexta-feira (9) 
Coleta seletiva agendada 

atende população do 
distrito de Jordão

O Projeto de Coleta Seletiva Agen-
dada, desenvolvido pela Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de 
Sobral, em parceria com a Empresa de 
Reciclagem Josefaz, realiza nesta sexta-
-feira (9), ação no distrito de Jordão. 
Além de recolher resíduos recicláveis, 
o projeto possibilita que a população 
converta os valores desse material em 
bônus na conta de energia, por meio 
do Programa Ecoelce, da Companhia 
Energética do Ceará (Coelce). O aten-
dimento acontecerá no Posto de Saúde 
do Distrito.

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


