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Doutor Honoris Causa da UVA
Prefeito de Sobral participa de homenagem ao 

Governador Camilo Santana

O governador Camilo Santana rece-
beu, na última sexta-feira (23), o 
título de Doutor Honoris Causa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). 
A outorga faz parte das comemorações pelo 
47º aniversário de fundação da UVA e con-
tou com a presença da vice-governadora, 
Izolda Cela, do prefeito Veveu Arruda, den-
tre outras autoridades civis, militares, eclesi-
ásticas e convidados.

O título de Doutor Honoris Causa é a 
principal honraria dentro do cerimonial uni-
versitário. Concedido pelas Universidades à 
personalidades, mesmo que não tenha um 
curso universitário, mas que se destaque 
em áreas como, por exemplo, cultura, ciên-
cias ou, ainda, na promoção da paz e desen-
volvimento social e humano, destacando-se 
também por sua honra.

“Para mim é uma honra receber esta im-
portante comenda e ela só aumenta a minha 
responsabilidade de sempre investir nas uni-
versidades estaduais para nos ajudar a vencer 
os desafios do Estado, como a convivência 
com a estiagem, as potencialidades de cada 
região, entre tantos outros. Aqui eu reafirmo 

o compromisso de valorizar sempre a UVA e 
as demais universidades estaduais do Ceará”, 
disse o governador.

Também foi agraciada com homena-
gem póstuma a professora Maria Norma 
Maia Soares.

O governador Camilo Santana teve a 
propositura de seu nome ao Conselho Uni-
versitário da UVA feita pelo professor José 
Osmar Fonteles. “A comenda foi concedida 

sobretudo, pela sensibilidade que teve o go-
vernador Camilo Santana em receber os pro-
fessores e alunos da UVA, ouvir as reivindica-
ções e atendê-las dentro do possível”, afirmou. 
Fonteles destacou também a carreira aca-
dêmica do governador Camilo Santana, que 
é professor universitário na área ambiental, 
como relevante para a outorga do título.

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

Desde a segunda-feira (26), a Prefeitu-
ra de Sobral está promovendo a III Sema-
na Municipal do Adolescente, com ampla 
programação nos bairros, distritos, Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), 
Unidades de Saúde e escolas. Até a próxima 
sexta-feira (30), serão realizadas palestras 
sobre a saúde do adolescente, oficinas de 
dança, de culinária e de orientação sexual, 
festa have, atividades físicas, entre outras.

Segundo a articuladora municipal do Selo 
Unicef, o objetivo é “colocar o adolescente na 
agenda das políticas públicas do Município. 
Queremos promover a atenção maior a esta 
fase da vida, principalmente, para a saúde do 
adolescente, que é mais que bem estar física, 

envolve também esporte, lazer, cultura, 
educação”.

Como culminância será realizado, no 
dia 29 de outubro, o Seminário Ser Ado-
lescente, a partir das 7h30, no auditório 
da Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa). O Seminário, orga-
nizado pelos próprios adolescentes será 
uma arena de debates sobre direitos na 
adolescência, bullyng, trabalho infantil, ho-
mofobia; drogas ilícitas e líticas, letalidade 
da adolescência e redução da maioridade 
penal; sexualidade, DST, Aids e gravidez na 
adolescência.

A III Semana Municipal do Adolescente é 
promovida com o envolvimento das Secre-

tarias da Educação, Saúde, Esporte, Cultura 
e do Turismo, Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza, Coordenado-
ria de Juventude, Selo Unicef, Instituto Teias 
da Juventude, Conselho Municipal dos Di-
reitos das Crianças e Adolescentes, Socieda-
de de Apoio a Família Sobralense e Núcleo 
de Cidadania dos Adolescentes (NUCA).

Veja a programação completa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

III Semana do Adolescente de Sobral oferece 
ampla programação nos bairros e distritos

‘I Semana Sobral Sem 
Miséria’ reúne ações de 
combate a pobreza extrema

Até a próxima quinta-feira (29), a Pre-
feitura de Sobral está realizando a ‘I Sema-
na Sobral Sem Miséria: juntos pela sobral 
que queremos’. As atividades, que aconte-
cem  para celebrar o Dia Internacional da 
Erradicação da Extrema Pobreza,  incluem 
diversas atividades nos Centros de Saúde 
da Família (CSF), Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), escolas da rede de 
ensino municipal e estadual, e nas Universi-
dades e Faculdades da cidade. A mobiliza-
ção está sendo coordenada pela Secretaria 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza de Sobral (Seds).

“Não poderíamos deixar essa data passar 
em branco uma vez que estamos desenvol-
vendo um plano de erradicação da extrema 
pobreza em nosso município”, ressaltou a ti-

tular da Seds, Valdízia Ribeiro. “Graças a esse 
plano, já conseguimos reduzir 89% da pobre-
za extrema”, comemorou.

Entre as atividades, apresentações cultu-
rais, apresentação das ações da Seds e roda 
de conversa. Na quarta-feira (28), a progra-
mação acontecerá na Boulevard do Arco de 
Nossa Senhora de Fátima, a partir das 18h. 
Histórias de superação, apresentações cul-
turais, contação de histórias, exposição de 
fotos, feira da economia solidária são algu-
mas das atrações.

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

Cerca de 600 pessoas foram atendidas 
pela Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria do Esporte, durante ação Esporte Ci-
dadão, realizada no último sábado (24), na 
Praça da Igreja São João Batista, no bairro 
Padre Palhano.

Serviços gratuitos como emissão de 
RG, agendamento de Carteira de Trabalho, 
passe do idoso e do deficiente, aferição de 
pressão arterial, teste de glicemia, jogos, ati-
vidades recreativas, distribuição material e 
aula   de higiene bucal, dentre outros, foram 
ofertados na ação que, de acordo com o 
Secretário de Esporte, “tem o objetivo de in-

centivar a prática esportiva e contribuir para o 
acesso da população sobralense a cidadania, 
de maneira descentralizada, levando os servi-
ços para próximo dos moradores da cidade.

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

Esporte Cidadão
Prefeitura realiza 600 atendimentos no Padre Palhano

Como parte da Semana Nacional da 
Ciência e Tecnologia, a primeira edição 
do Circuito de Ideias Inovadoras acon-
teceu entre os dias 20 e 22 de outubro, 
no Centro de Convenções de Sobral, e 
reuniu estudantes, empreendedores e 
representantes de instituições da região 
com o objetivo de criar um ambiente de 
estímulo à criatividade e empreendedo-
rismo.

Durante o encontro, cerca de 250 
pessoas compartilharam conhecimen-
tos sobre modelagem de negócios, 
empreendedorismo digital e técnicas 
de atração rápida de novos clientes. O 
encerramento do encontro contou com 
apresentação dos trabalhos elaborados 
no decorrer da formação.

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

I Circuito de Ideias Inovadoras 
fomenta criatividade e 

empreendedorismo

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), está com ins-
crições abertas para a oficina ‘A arte do 
recrutamento – Como atrair os talentos 
certos para o seu negócio’.  Ao todo, es-
tão sendo ofertadas, gratuitamente, 50 
vagas para a formação, que será realizada 
das 18h às 21h30, entre os dias 3 e 5 de 
novembro, no Centro de Convenções de 
Sobral.

As inscrições estão abertas desde a 
última segunda-feira (26) e devem ser 
realizadas no Centro de Convenções. Os 
interessados devem comparecer ao local 
portando RG.

A capacitação é uma iniciativa da Pre-
feitura de Sobral, coordenada pela STDE, 
através do Programa Trabalho Pleno em 
parceria com a Inove Empresa Júnior 
RH - IVA. Mais informações: (88)3611-
4421/3614-2555.

 50 vagas
Abertas Inscrições 

para oficina ‘A arte do 
recrutamento’

No último sábado (24), o Centro de Edu-
cação à Distância do Ceará (CED) foi palco 
da I Conferência Regional Unificada dos 
Direitos Humanos, LGBT e Mulheres, que 

reuniu cerca de 200 jovens em Sobral. O 
encontro, que teve como objetivo fornecer 
subsídios para a elaboração do Plano Esta-
dual de Direitos Humanos, marcou o início 
das conferências regionais que acontecerão 
também em Itapipoca, Crato, Redenção, 
Aracati e Fortaleza. Além disso, o encontro 
realizou a eleição dos delegados que irão 
participar da Conferência Estadual de Direi-
tos Humanos em Fortaleza, quando serão 
defendidas propostas pautadas nos encon-
tros regionais.

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

Em Sobral
I Conferência Regional Unificada dos Direitos Humanos, 
LGBT e Mulheres reuniu cerca de 200 jovens


