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Programação da Semana da Pátria em Sobral 
inicia nesta terça-feira (1º)

Exibição de filmes históricos, curtas e 
animações infantis, oficinas de coral, apre-
sentações de grupos musicais infantis e ati-
vidades recreativas (desenho, pintura, corte 
e colagem), compõem a agenda comemo-
rativa da Semana da Pátria em Sobral, que 
terá início nesta terça-feira (1º), durante  So-
lenidade de Recepção do Fogo Simbólico, 
que acontecerá na Praça São João, às 8h. 

A programação, montada pela Prefeitu-
ra de Sobral, terá seu momento de culmi-
nância no próximo dia 7 de setembro, dia 
em que se comemora a Independência do 
Brasil, com a realização do tradicional Des-
file Cívico e Militar. Como todos os anos, a 
concentração será na Boulevard do Arco e 
o desfile partirá da Avenida Dr. Guarany em 
direção a Av. Dom José, passando pela Pra-
ça do Theatro São João. 

Participarão das atividades cívicas, alu-
nos de escolas municipais e estaduais e da 
Escola de Música; integrantes da Maçonaria, 

do Clube de Desbravadores Eclipse, do  36º 
Escoteiros Dragão do Mar, da Guarda Civil 
Municipal e da Guarda Mirim; os atiradores 
do Tiro de Guerra, além das polícias Rodovi-
ária Federal e Militar. O tema escolhido para 
o desfile deste ano foi ‘Água é necessidade, 
economizar é prioridade’ e deverá fazer par-
te das manifestações durante o evento. 

Confira a programação completa da 
Semana da Pátria no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br).

‘IV Conferência Municipal da Juventude’ 
acontece no próximo sábado (5)

No próximo sábado (5), o Centro de 
Educação a Distância (CED) será palco da 
‘IV Conferência Municipal da Juventude’. A 
iniciativa da Prefeitura de Sobral, por meio 
da Coordenadoria de Juventude (Coojuv), 
este ano tem como tema ‘A Juventude Cons-
truindo a Cidade’. Apresentações de bandas 
locais, atividades culturais e debates fazem 
parte da programação que terá início às 8h.

De acordo com o coordenador da Ju-
ventude de Sobral, Igor Bezerra, a Conferên-
cia é um amplo processo de debate e parti-
cipação sobre o que a juventude quer para 
o Município. “Será um grande espaço para 

discutir, analisar, reivindicar e propor ações 
para os poderes públicos, potencializando as 
múltiplas formas de expressão juvenil, além 
de fortalecer o combate a todas as formas de 
preconceito”, enfatizou.

O evento será organizado em vários ei-
xos temáticos, como direito a educação, cul-
tura, desporto e lazer; direito a diversidade e 
a igualdade; a comunicação e a liberdade de 
expressão; direito a saúde, sustentabilidade 
e meio ambiente; direito a profissionaliza-
ção ao trabalho e renda, segurança pública 
e acesso a justiça; direito a território e mo-
bilidade, a cidadania, a participação social e 
política, além da representação juvenil.

Os interessados em participar devem fa-
zer o credenciamento gratuitamente no dia 
da Conferência, no CED.

Serviço:
‘IV Conferência Municipal da Juventude’
Dia: 5 de setembro (sábado)
Horário: 8h
Local: Centro de Educação a Distância (Rua 
Iolanda Barreto, 138 - Derby Clube).

Moradores do Residencial 
Novo Caiçara receberam o 

Dia D de Vacinação
A equipe do Centro de Saúde da 

Família do bairro Junco realizou, na 
manhã do último sábado (29), o Dia D 
de Vacinação, no Residencial Novo Cai-
çara. Além de contemplar a campanha 
de vacinação contra a poliomielite e a 
atualização da caderneta de vacinação, 
a ação também foi direcionada para a 
distribuição de kits com soro de reidra-
tação, hipoclorito de sódio e preserva-
tivos.

A gerente do CSF do Junco, Flávia 
Campos, destacou o valor social da 
ação. “É muito importante deixar a po-
pulação cada vez mais perto da saúde, 
oferecendo uma promoção [de saúde] 
com qualidade”.

Prefeitura apoia projeto 
social que promove prática 
esportiva entre jovens do 
Residencial Nova Caiçara

Tendo iniciado suas ações no último 
mês de maio, o Projeto Tênis City atende 
a cerca de 20 crianças com idades entre 
10 e 18 anos, e tem o objetivo de demo-
cratizar oportunidades, promovendo a 
inclusão social e o incentivo da prática 
esportiva para os jovens do conjunto 
habitacional.

De acordo com o professor e idea-
lizador da ação, Carlos Wendell, o pon-
tecial do Social Tênis City vai além de 
minimizar riscos de desvios sociais, pois 
forma conceitos de cidadania por meio 
do esporte, “nós queremos diminuir a cri-
minalidade e mostrar para os nossos alu-
nos que o esporte é uma medida de educa-
ção que pode contribuir para a formação 
deles enquanto cidadãos”, declarou.

As aulas, que acontecem às segun-
das, quartas e sextas, contam com o 
apoio da Secretaria do Esporte de Sobral 
e, de acordo com o secretário da pasta, 
Rosaldo Freire, a meta é ampliar o aten-
dimento. “Nós não apenas fornecemos o 
material necessário como raquetes, rede e 
bolas, mas nos colocamos a inteira dispo-
sição para ampliar o serviço para o maior 
número de crianças que se interessem em 
praticar tênis”, concluiu. Mais Informa-
ções: (88) 3614.7288/3614.7531.

Sobeleza 2015
Encontro reúne 10 mil pessoas na maior feira de 

Beleza, Negócios e Capacitação da Região
A iniciativa da Prefeitura de Sobral promoveu troca de experiências, capacitação orientada, 

bem como fomentou o setor da moda e beleza de toda região norte

Realizado nos dias 30 e 31 de agosto, o X 
Encontro da Beleza e Moda (Sobeleza) 

reuniu cerca de dez mil pessoas no Centro 
de Convenções de Sobral. Promovido pela 
Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico (STDE), o encontro de negócios e ca-
pacitação da área de maquiagem, cabelo e 
moda proporcionou, aos seus participantes, 
convergência de informações e formação 
profissional, por meio de palestras, oficinas, 
feiras, desfiles, workshops e megashows. 

Em sua participação na abertura do 
evento, o prefeito Veveu Arruda destacou os 
benefícios gerados pelo setor para a econo-
mia municipal, uma vez que Sobral possui 
cerca de 800 salões de beleza. “Para nós é 
muito importante incentivar o setor produti-
vo da beleza, para que possamos fortalecer e 
ampliar esta base econômica no Município, já 
que este setor gera tantos empregos e renda 
e, sobretudo, fortalece a economia”, avaliou.

De acordo com a secretária da Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico de 
Sobral, Daniela Costa, o objetivo da feira é 
fomentar o conhecimento prático para  pro-
fissionais da beleza. “Anteriormente, os nos-
sos empreendedores e empresários da beleza 
precisavam ir para os grandes centros como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou, 
até mesmo, para a capital Fortaleza. Hoje, eles 
não precisam mais se deslocar, pois nós traze-
mos aqui para Sobral estas grandes atrações, 

bem como os grandes profissionais da área 
para melhor servir, qualificar e atender os nos-
sos empreendedores”, comemorou. 

Considerada a maior feira de beleza da 
região norte do Estado, o Sobeleza 2015 
promoveu, em dois dias de realização, uma 
vasta programação com a participação ‘Vip’ 
de celebridades como a apresentadora, bai-
larina e atriz, Scheila Carvalho, e dos atores 
Max Fercondini e Marco Antônio Gimenez. 
Entre os conceituados profissionais da be-
leza que também marcaram presença es-
tão Roger Martins, Nandho Brandão e Mark 
Greiner. O encerramento ficou por conta da 

escolha do Concurso ‘Garota e Garoto Sobe-
leza 2015’.

Compareceram ainda ao evento o vice-
-prefeito, Carlos Hilton Soares; a presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas, Conceição 
Pontes; o coordenador do Senac/Sobral,  
Fábio Moraes; o articulador Regional do Se-
brae em Sobral, Silvio Moreira; a gerente de 
Marketing do North Shopping Sobral, Lilian 
Moura, e o comandante do 3º BPM da PM-
-CE, Ten. Cel. Carvalho Moura. 

Compondo as ações do Programa Traba-
lho Pleno/Beleza Rende, o encontro anual 
conta com a parceria do Governo do Estado 
do Ceará, Senac, Sebrae, North Shopping 
Sobral, Sesc, Grendene, CDL de Sobral. Nes-
ta edição, a ação contou com as seguintes 
apoiadoras: Hobety Profissional, Age Profis-
sional, Emagrecentro, Donatti Profissionale, 
TM Mídia, Salão Lápis de Pálpebra, TM Mí-
dia, Mundi Fiat, Microlins, Hobety Profissio-
nal, O Boticário, Roupa e Cia by Morena Rosa 
e New Faces Conceito.


