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Animados por Daniela Mercury, sobralenses fazem a maior festa de todos os tempos no Bloco 
dos Sujos. Confira todas as imagens feitas pelos fotógrafos da Prefeitura no nosso Facebook.
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Programa Agita Sobral
Prefeitura oferece atividades 
físicas gratuitas em vários bairros

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria do Esporte, está ofertando gratuita-
mente atividades físicas em vários bairros 
da Cidade. Com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da po-
pulação sobralense, as atividades integram 
o Programa Agita Sobral.

“O Agita Sobral atende atualmente mais 
de 3 mil pessoas e o foco é incentivar a prá-
tica da atividade física, colaborando para o 
bem estar e qualidade de vida dos sobralen-
ses”, afirmou a gerente do Programa, Tereza 
Cristina Mendes Carneiro. “Já ofertamos dia-
riamente atividades nos bairros Alto da Bra-

sília, Residencial 
Nova Caiçara, Alto 
do Cristo, Parque 
Silvana II, Parque Mucambinho, Centro, Vila 
União e Novo Recanto”, completou.

Ginástica aeróbica e localizada, dança, 
ginástica laboral, recreação, caminhada 
orientada, recreação, treinamento funcional 
e avaliação física, compõem o cronograma 
das atividades gratuitas que são orientadas 
por profissionais. Mais informações: (88) 
3614-7288 / 3614-7531.

Confira o cronograma das atividades gratui-
tas no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Nesta sexta-feira (5), a partir das 8h, 
a Secretaria do Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds) promoverá mobilização voltada para 
o combate à exploração sexual e ao traba-
lho infantil durante as festas de Carnaval. A 
ação é coordenada pelo Centro de Referên-
cia Especializado da Assistência Social (Cre-
as) e pela Equipe de Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infan-

til (PETI), acontecerá no Centro da Cidade, 
próximo à Igreja do Rosário.

“Nosso objetivo é informar a população 
sobre os riscos da exploração sexual e do tra-
balho infantil no período do Carnaval, além 
de divulgar canais de denúncia tornando-os 
mais acessíveis à população”, ressaltou a co-
ordenadora do Creas, Nara Mota.

A atividade reunirá ainda os quatro 
Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) que atuam na sede do Município, o 
Centro de Referência Especializado para Po-
pulação de Rua (Centro Pop), o Centro de Re-
ferência em Saúde do Trabalhador (Cerest), 
o Centro de Orientação e Apoio Sorológico 
(COAS), a Casa da Economia Solidaria, a Casa 
do Cidadão, o Projeto ‘Tô na Área’, o Conse-
lho Tutelar, o Instituto Teias da Juventude, o 
Conselho Municipal do Direito da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), entre outros.

Período carnavalesco
Combate à exploração sexual e trabalho 
infantil são tema de mobilização

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Saúde, realizou na manhã desta 
quarta-feira (3), no auditório da Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde de 
Saboia, uma roda de conversa sobre cuida-
dos com a hanseníase. Realizado pela vigi-
lância epidemiológica, o encontro contou 
com a presença do secretário adjunto da 
Saúde, José Leal; médicos, enfermeiros e 
outros servidores da saúde.

Os profissionais foram orientados sobre 
sinais, sintomas e tratamento da doença, 

visando o diagnóstico precoce. Durante o 
evento, foram apresentados, ainda, dados 
referentes ao quadro epidemiológico da 
hanseníase em Sobral.
Doença

Manchas esbranquiçadas, avermelha-
das ou amarronzadas em qualquer parte 
do corpo e áreas da pele que não coçam, 
mas tem formigamento e dormência com 
diminuição ou ausência de sensibilidade 
ao calor e frio, são os principais sintomas da 
hanseníase. Saiba mais: (88) 3614-9039.

Roda de conversa encerra ações alusivas ao dia mundial da hanseníase em Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo divulgou, 
na última segunda-feira (1º), os nome das 
Escolas de Samba selecionadas para o 
desfile de Carnaval 2016, que será reali-
zado na próxima terça-feira (9), às 18h, na 
Avenida Doutor Guarany.

Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Unidos do Alto do Cristo, Grêmio Recre-
ativo Escola de Samba Unidos das Pedri-
nhas, Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Unidos da Vila União, Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Princesa do Samba, Grê-
mio Recreativo Escola de Samba Estação 
Primeira do Sinhá Sabóia, Grêmio Recre-
ativo Escola de Samba Acadêmicos do 
Dom Expedito e Grêmio Recreativo Esco-
la de Samba Império dos Terrenos Novos, 
foram as escolas selecionadas.

De acordo com a comissão organiza-
dora do evento, posteriormente serão di-
vulgados data e horário da apuração, bem 
como a entrega da premiação às escolas 
vencedoras. Cada um dos jurados que 
irão avaliar o desempenho das escolas 
participantes seguirão os seguintes requi-
sitos: Bateria e Evolução; Samba-enredo e 
Enredo; Alegoria e Fantasia; Comissão de 
Frente; Mestre-Sala; e Porta-Bandeira.

Confira o edital no blog de Sobral 
(blog.sobra.ce.gov.br)

Divulgado nomes das Escolas 
de Samba selecionadas

para o carnaval 2016

Para facilitar o acesso dos moradores dos distritos ao tratamento 
fisioterápico, será inaugurada, às 18h, desta quinta-feira (4), a 
clínica Espaço Fisio Dra. Débora Linhares, no Sítio Contendas, 

no distrito do Jordão. O evento, que celebra a melhoria da saúde da 
população da região, contará com a presença do prefeito Veveu Ar-
ruda. Esta será a quarta clínica de fisioterapia em funcionamento nos 
distritos para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de convênio com a Prefeitura de Sobral.

Já estão em funcionamento outras três clínicas de fisioterapia 
no distrito de Taperuaba, que atende os moradores da Bilheira; em 
Aracatiaçu, beneficiando os moradores do Caracará e Patos, e no Ra-
fael Arruda, que também atende a população dos distritos de São 
José do Torto, Aprazível e Jaibaras. No ano de 2015 foram realizados 
38.813 atendimentos nas três clínicas de fisioterapia dos distritos.

Na sede do município, o Centro de Reabilitação de Sobral aten-
de, mensalmente, cerca de 8 mil pessoas com deficiências auditiva, 
física, visual, intelectual ou múltipla, e pacientes com sequelas cau-

sadas por traumas físicos, alterações auditivas, doenças neurológi-
cos e outras deficiências. São oferecidos atendimento nas áreas de 
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e todo o 
suporte do serviço social.

Prefeitura de Sobral amplia atendimento
fisioterápico nos distritos

Quarta clínica de fisioterapia será inaugurada no Jordão nesta quinta-feira (4)

O ex-aluno do Núcleo de Atenção Esportivo 
Social (Naes), Antônio Marcos de Lima Albuquer-
que (Marquinhos), foi destaque na última edição 
de um dos maiores torneios de Divisão de Base 
da América do Sul, o Campeonato Rede Ball Cup. 
Atual integrante da equipe sub 16 do Esporte 
Clube Bahia, Marquinhos se destacou na compe-
tição Rede Ball Cup ao marcar o gol do empate, 
que levou seu time à vitória nos pênaltis por 5 a 
4, sobre o adversário Colo Colo, do Chile.

O ex-aprendiz, que ingressou aos 8 anos nas 
escolinhas de futsal e futebol do Projeto Naes, 
no distrito de Caracará, destacou que “o Naes 
foi a base de tudo. Não só por ser responsável pela 
minha formação como atleta, mas também para 
minha formação de homem e cidadão de bem. Um 
projeto social como o Naes é de extrema importân-
cia na vida das crianças e adolescentes, principal-
mente em comunidades carentes como o nosso 
distrito de Caracará,” comemorou Marquinhos.

Ex-aluno do Núcleo de Atenção Esportivo Social de 
Sobral é destaque no Campeonato Rede Ball Cup


