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Prefeitura abre vagas para acadêmicos do curso 
educação física

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria do Esporte, está recebendo currí-
culos de acadêmicos do curso de Educação 
Física para estagiar no Projeto Núcleo de 
Atenção Esportivo Social (Naes). Os interes-
sados em atuar como monitores do Projeto, 
deverão realizar inscrição na sede da Se-
cretaria do Esporte, localizada no Ginásio 
Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu (Rua Mauro 
Andrade, nº 400 – Alto da Brasília), das 8h às 
14h, até o dia 4 de março.

Entre os pré-requisitos necessá-
rios às vagas é preciso estar cursando  
Educação Física (Bacharelado), a partir do 4º 
semestre; ter conhecimentos básicos e téc-
nicos nas modalidades esportivas de volei-
bol, futsal, handebol, vôlei de praia, basque-
tebol, futebol, futevôlei, badminton e skate, 
e ter disponibilidade de 20h semanais. Mais 
informações: (88)3614-7288/3614-7531.

Naes

O Naes atualmente possui 92 núcleos 
espalhados por diversos bairros e distritos 
de Sobral, atendendo a milhares de alunos. 
O projeto foi criado com o objetivo de pro-
mover a inserção social através da prática 
de atividades esportivas para jovens de 7 a 
20 anos.

Projeto ‘Vida Que Te Quero Viva’ conclui etapa com 
jovens dos bairros Cidade José Euclides e Nova Caiçara

Na última quinta-feira (11), o Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente de 
Sobral (CMDCA) e o Instituto Teias da Ju-
ventude (ITJ) realizaram o encerramento 
de mais uma etapa do projeto ‘Vida Que 
Te Quero Viva’ que atendeu a 92 crianças e 
adolescentes com as mais variadas ações. 
O evento aconteceu na Escola de Saúde da 
Família Visconde de Saboia e contou com a 
presença de familiares dos participantes do 
projeto.

Foram atendidos crianças e adolescen-
tes dos bairros Cidade Dr. José Euclides I e 
II e do Residencial Nova Caiçara, que parti-
ciparam de atividades como cinema jovem, 
roda de conversa, oficina socioeducativa, 
sessões terapêuticas, reuniões das câmaras 

juvenis, encontro de intercâmbio, encon-
tro de integração e informativo jovem. “É 
uma satisfação estar presente neste evento. 
O CMDCA reconhece a seriedade do ITJ em 
todas as suas ações e sua importância para 
Sobral”, afirmou a presidente do CMDCA, Va-
léria Araújo. Na ocasião, as mães dos partici-
pantes agradeceram a oportunidade dada 
aos seus filhos nessa iniciativa.  

O projeto ‘Vida Que Te Quero Viva’ foi fi-
nanciado pelo Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente para desenvolver estraté-
gias tendo em vista a redução dos fatores 
de vulnerabilidade e riscos sociais e, ainda, 
o fortalecimento dos elementos de prote-
ção social e restauração de valores, facilitan-
do a construção de novos projetos de vida.

North Shopping Sobral
Última semana da Feira do 

Artesanato Sobralense

Com exposição e comercialização 
de artigos de crochê, decoração, arte-
sanato em madeira, composição em 
retalhos (patchwork), itens de couro, te-
las, pinturas em tecidos, arranjos e bor-
dados, a Feira de Artesanato Sobralense 
seguirá, no North Shopping de Sobral, 
até o próximo dia 21.

Iniciada na última sexta-feira (12), a 
feira conta com a participação de sete 
expositores e de acordo com a secre-
tária da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico de Sobral, Daniela Costa, a 
ação “busca ser mais uma oportunidade 
para os artesãos sobralenses divulgarem 
e comercializarem seus produtos, forta-
lecendo assim a geração de emprego e 
criação de renda no Município”.

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

Detentos da Penitenciária 
Industrial de Sobral 

recebem ação de 
prevenção de DST e AIDS

Durante toda a última sexta-feira 
(12) profissionais da Secretaria da Saú-
de de Sobral realizaram uma ação de 
conscientização e prevenção de DST e 
AIDS na Penitenciária Industrial Regio-
nal de Sobral (PIRS). “A cada seis meses, 
realizamos este tipo de serviço dentro da 
penitenciária, pois a população é mais 
vulneráveis a essas doenças”, explicou 
Geovane Barreto, coordenador do Cen-
tro de Orientação e Atendimento Soro-
lógico de Sobral (COAS). Ao todo, foram 
realizados 54 testes rápidos de sífilis e 
53 testes rápidos de HIV. Também fo-
ram distribuídos preservativos para os 
detentos.

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

Prefeito Veveu Arruda destaca avanços sociais na abertura 
do ano Legislativo na Câmara de Vereadores de Sobral

O prefeito Veveu Arruda participou, 
nesta segunda-feira (16), da primei-
ra sessão do ano de 2016 da Câmara 

Municipal de Sobral, no Plenário 5 de julho. 
Acompanhado do secretariado municipal, 
o prefeito falou das conquistas nas áreas da 
habitação, educação, saúde, infraestrutura 
e do esforço para concluir todas as obras 
em andamento ainda neste ano. “Estou mui-
to feliz e entusiasmado para trabalhar todos 
os dias para as conquistas necessárias para 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
que mais precisam”.

Na ocasião, o Prefeito destacou três vi-
tórias, com a redução histórica da taxa de 

Nesta quarta (17)
Prefeito Veveu Arruda assina ordem de serviço de Colégio de Tempo Integral em Taperuaba

O prefeito Veveu Arruda assinará, nesta 
quarta-feira (17), às 18h, ordem de serviço 
para construção do Colégio Sobralense de 
Tempo Integral em Taperuaba. Este será o 9º 
Colégio Sobralense a iniciar as obras na ges-

tão Veveu Arruda, que implantou o ensino 
em tempo integral no ensino fundamental. 
“Estamos assegurando às crianças, adoles-
centes e jovens sobralenses um itinerário 
formativo de qualidade. Todo nosso esforço 

para melhorar o nosso sistema de educação é 
para construir um lugar mais justo, solidário, 
democrático, onde as pessoas sejam felizes”, 
afirmou Veveu Arruda.

O Colégio Sobralense de Tempo Integral 
de Taperuaba seguirá o modelo dos que 
já estão em funcionamento no Complexo 
Monsenhor Aloísio e em Aracatiaçu e terá 
capacidade para atender a 540 alunos do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para 
isso, contará com 12 salas de aula; laborató-
rio de matemática, física, biologia, química e 
informática; biblioteca; cantina; sala para di-
retoria, coordenação, professores e grêmio; 
quadra poliesportiva coberta; anfiteatro; e 
sanitários.

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

mortalidade infantil para 8,6, menor do Norte e Nordeste em municípios do mesmo 
porte; a redução da extrema pobreza no município de 8 mil famílias para cerca de 
800, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social; e na educação com 
Sobral classificada como a melhor rede pública municipal de educação do Brasil, se-
gundo o Ministério da Educação. “Tenho um histórico de luta em defesa dos trabalha-
dores, das pessoas mais empobrecidas e como prefeito não poderia ser diferente. Esta-
mos lutando para reduzir as desigualdades sociais presentes aqui em Sobral”.

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


