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Com exposição e venda de itens como 
crochê, decoração, artesanato em madeira, 
composição em retalhos (patchwork), ar-
tigos de couro, telas, pinturas em tecidos, 
arranjos e bordados, a Feira de Artesanato 
Sobralense segue até o próximo domingo 
(13), no North Shopping de Sobral.

Iniciada no último dia 4, a feira, que con-
ta com a participação de 12 expositores, é 
uma oportunidade para os artesãos sobra-
lenses divulgarem e comercializarem seus 
produtos, gerando assim emprego e renda.

Com o apoio da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria de Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE), e a parceria 
do North Shopping de Sobral e da Associa-

ção dos Artesãos de Sobral (ASAS), a ação 
integra o Programa Trabalho Pleno/Projeto-
Artesanato.

Feira do Artesanato Sobralense segue 
até o próximo domingo (13)

O Theatro São João será palco, a partir 
das 19h30, desta sexta-feira (11), da apre-
sentação teatral ‘As Três Irmãs’, encenada 
pela Companhia Traço de Florianópolis 
(SC).

A peça, que aborda o anseio das ir-
mãs Olga, Maria e Irina de retornarem 
à cidade natal, de onde saíram há onze 
anos, faz parte da programação especial 
de comemoração dos 135 anos do Thea-
tro São João e conta com o apoio da Pre-
feitura de Sobral, através da Secretaria da 
Cultura e do Turismo.

Serviço
‘As Três Irmãs’ | Local: Theatro São João
Data: 11 de setembro, às 19h30                
Acesso: 2 kg de alimentos não perecíveis
Classificação: Livre

Theatro São João recebe 
espetáculo ‘As Três Irmãs’ 
nesta sexta (11)

A partir do próximo dia 29, a Prefeitura 
de Sobral irá reforçar o combate ao uso de 
drogas, com a implantação ‘Programa For-
talecendo Famílias’, da Secretaria Especial 
de Políticas Sobre Drogas (SPD) do Estado. 
Destinado a trabalhar grupos de estudantes 
com idades entre 10 e 14 anos e seus fami-
liares, a iniciativa tem a proposta de dimi-
nuir o uso abusivo e retardamento da idade 
de iniciação ao uso de álcool e drogas.

O Programa intersetorial envolve ações 
nas áreas de saúde, educação e assistência 
social. “Uma dimensão importante trabalha-
da é a da habilidade para a vida, o desenvol-
vimento de práticas para enfrentar adversi-
dades e fatores de risco aos quais estamos 
expostos no cotidiano”, explicou a coordena-
dora de Prevenção da SPD, Miriam Barreto. 
“Temos uma grande expectativa na implanta-
ção deste projeto em Sobral, primeiramente, 

pelo apoio do prefeito Veveu Arruda e gesto-
res, mas também por conta do histórico do 
Município, conhecido por inserir programas 
pioneiros”, concluiu.

Para possibilitar a implementação do 
‘Fortalecendo Famílias’, o material didático 
do Programa, adquirido pelo Governo do 
Estado do Ceará, já foi repassado à Secreta-
ria de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza de Sobral (Seds).

Com apoio do Ministério da Justiça e da 
Coordenação de Saúde Mental, do Minis-
tério da Saúde, o Programa também está 
sendo implantado, simultaneamente, em 
outros nove municípios do Estado do Cea-
rá, dentre eles, Juazeiro do Norte, Barbalha, 
Iguatu, Camocim, Quixeramobim, Crateús, 
Tianguá, Aracati e Caucaia.

Tamo Junto
Outra frente de prevenção ao uso de 

drogas, que começa a ser desenhado em 
Sobral, é o ‘Tamo Junto’. A iniciativa tem 
como proposta trabalhar com alunos do En-
sino Fundamental II das escolas do Municí-
pio. Nesta fase piloto, a ação será desenvol-
vida com alunos do sétimo ano da Escola de 
Ensino Fundamental Raul Monte, no Bairro 
Alto da Brasília. A ideia é fortalecer a relação 
aluno/professor e a participação das famí-
lias na vida escolar da criança.

Prefeitura de Sobral dá início a programas 
de prevenção ao uso de drogas

 I Copa Skate Store 
acontece neste domingo 
(13) no Parque da Cidade

A partir das 15h deste domingo (13), 
a Pista de Skate do Parque da Cidade de 
Sobral, irá receber cerca de 60 skatistas, 
que disputarão a ‘I Copa Skate Store’. Os 
atletas da modalidade Street Skate, serão 
divididos em duas categorias, iniciante e 
open. O torneio tem a finalidade de in-
centivar a prática esportiva, bem como 
divulgar a modalidade e revitalizar o 
equipamento esportivo do Município.

A I Copa Skate Store é uma realização 
do grupo ‘Atletas do Skate’ e conta com 
o apoio da Prefeitura de Sobral, através 
das secretarias do Esporte, Cidadania e 
Segurança e Saúde. Os interessados, po-
dem se inscrever na pista de skate, onde 
acontecerá o campeonato, até o próximo 
sábado (12), das 19h às 21h. Os valores 
das taxas de participação são R$10 e 
R$15, para as categorias iniciante e open, 
respectivamente.

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

Em setembro

Proerd
Vice prefeito Carlos Hilton participa da formatura de 

mais de 500 crianças das escolas públicas municipais

Na tarde da última quinta-feira (10), 
o vice prefeito de Sobral, Carlos Hil-
ton Soares, participou da formatura 

do Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e a Violência (Proerd). O evento, que 
encerrou as atividades da primeira turma 
e deu início as da segunda, contou com  a 
presença de diretores, professores e 536 es-
tudantes do ensino fundamental, de cinco 
escolas da rede pública do município. 

“Nós agradecemos muito a iniciativa da 
Polícia Militar (PM), que tem na educação a 
parceria compatível para uma ideia como 
essa, de trabalhar preventivamente a questão 
da droga e da violência”, afirmou o vice pre-
feito.

Durante a solenidade, foram premiados 
20 alunos que tiveram as melhores reda-
ções. “Queria muito agradecer ao prefeito e 
ao cabo Ubirajara que ensinou muito a mim 
e aos meus amigos. Agradecer ainda à minha 
família e à minha diretora, por nos ajudar a 
aprender muito mais”, falou o aluno do 5º 
ano da Escola Antenor Naspolini, Jardel do 
Nascimento.

“Sempre que concluímos uma etapa do 
Proerd, aprendemos mais com estas crianças”, 
disse o coordenador do Proerd em Sobral, 
cabo Ubirajara. “A presença do policial na 

sala de aula representa mais um professor 
que pode contribuir na formação deles”, con-
cluiu.

Proerd

O Proerd é um programa preventivo e 
comunitário, realizado pela Polícia Militar 

em todo o Brasil. Os instrutores da PM traba-
lham durante um semestre letivo com alu-
nos do 5º e 7º ano, desenvolvendo ativida-
des pedagógicas para a prevenção ao uso 
de drogas e violência. A Prefeitura de Sobral 
apoia a iniciativa por meio de sua Secretaria 
de Educação.

Despertar Criativo | Programa oferecerá cursos de formação gratuitos 
nas áreas da Economia Criativa

Para oferecer oportunidade de formação 
para jovens nas diversas áreas da economia 
criativa, a Prefeitura de Sobral lançou, nes-

ta quinta-feira (10), o programa Despertar 
Criativo, durante a 8ª edição das Vespertinas 
da Inovação, realizada no Centro de Educa-
ção a Distância do Ceará (CED). A solenida-
de reuniu diversos jovens e contou com a 
presença da secretária da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico, Daniela Costa, e 
do coordenador de Juventude, Igor Bezerra. 

O objetivo é estimular o protagonismo 
juvenil, por meio das diversas linguagens 
da economia criativa, potencializando habi-
lidades artísticas e tecnológicas dos jovens, 
mostrando que existem formas promissoras 

de empreender através da criatividade. “Nós 
temos hoje na gestão do nosso prefeito Veveu 
um ambiente extremamente rico, positivo e 
aberto para quem deseja empreender. Temos 
um prefeito preocupado e investindo sempre 
em busca de novas soluções para pessoas que 
buscam o primeiro emprego, criando condi-
ções necessárias para quem quer montar seu 
próprio negócio”, destacou a secretária Da-
niela Costa.

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


