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Alunos da Escola Emílio Sendim participam 
do Sabadão de Lazer

Os alunos da Escola Emílio Sendim 
participaram, no dia 25 de junho, do ‘Sa-
badão de Lazer’, realizada anualmente 
com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida dos alunos. “As atividades foram 
voltadas para o desenvolvimento das crian-
ças, através de atividades interativas, signi-
ficantes, lúdicas e prazerosas. Pudemos ver 
o quanto é gratificante fazer nossos alunos 
felizes e essa é também a nossa missão en-
quanto cidadãos e educadores”, disse a di-
retora, Milvia Carvalho.

Na ocasião, foram beneficiados cerca 
de 550 alunos, com 13 estações de re-
creação, entretenimento, dança e jogos, 
como: pula-pula (4 camas elásticas), pe-
bolim, sinuca, salão de beleza, sala de lei-
tura, jogos de salão, pintura no rosto, ka-
raokê, dança, futebol, corrida no saco, ovo 

na colher, exposição da tocha olímpica e 
apresentação da história das olimpíadas.

O ‘Sabadão de Lazer’ é a culminância 
do Projeto ‘Vencedor Eu Sou’, que incen-
tiva a frequência 100% dos alunos, o de-
sempenho, a pontualidade, a tarefa de 
casa feita e os livros lidos, e contou com o 
apoio dos pais, a colaboração e participa-
ção de todos os professores e funcioná-
rios da escola.

Conversa Sobre Drogas
Colaboradores das Estações Juventude serão 
capacitados para atuar na redução de danos 

Na próxima quarta-feira (29), às 
18h30, durante a Roda de Conversa “Dro-
gas: Perspectivas da Redução de Danos”, 
a Coordenadoria de Juventude irá lançar 
a Formação dos Trabalhadores das Esta-
ções Juventude para Redução de Danos.

Durante três meses, os colaboradores 
das Estações Juventude serão treinados 
para atuar nos territórios das Estações 
na redução de danos, que se caracteriza 
buscando minimizar as mazelas sociais e 

à saúde associados ao uso de substâncias 
psicoativas.

A Roda de Conversa será comandada 
pelo psiquiatra Mikkael Duarte dos San-
tos, e contará com participação da repre-
sentante da Escola de Redutores de Da-
nos, Claudine Aguiar, e do representante 
do Coletivo Balanceará, Drieli Venâncio. 

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

Serviço:
Local: Auditório do CCS/UVA
Rua Gerardo Rangel, 261 - Derby Clube, 
Sobral - CE, 
Horário: 18h30

I Arraiá da Academia da Saúde da Cohab III 
leva tradição junina à população do bairro

Na tarde da última quinta-feira (23), moradores do bairro Cohab III 
participaram do I Arraiá da Academia da Saúde ‘Dr. Everton Francisco 
Mendes Mont’Alverne’. Ao som do forró pé de serra, a comunidade foi 
se aproximando da quadra poliesportiva que fica na praça da Cohab 
III e, aos poucos, a quadrilha improvisada logo somou uma centena de 
pessoas, entre crianças, adultos e idosos. A festividade contou ainda 
com desfile da Rainha do Milho, seguido por um banquete de comidas 
típicas.

“Muitas pessoas que não conheciam nosso trabalho vieram e gosta-
ram, muitos prometeram frequentar a academia, para cuidar da saúde 
e interagir com outros moradores da comunidade”, afirmou gerente da 
Academia da Saúde da Cohab III, Larisse Pontes.

A Margem Esquerda do Rio Acaraú receberá, nesta quarta 
(29) e quinta-feira (30), a 20ª edição do Festival de Qua-
drilhas Juninas de Sobral. Este ano, além da tradicional 

mostra, da competição de quadrilhas juninas, da cidade cenográ-
fica e praça de alimentação, o Festival contará com shows com 
violeiros, sanfoneiros e arraiás nas Estações de Metrô Coração de 
Jesus e Cohab III.

“Em 2016, o projeto mantém a perspectiva de homenagear a 
cultura tradicional, ocupando os diferentes espaços onde será mon-
tado o arraial, transformando o cotidiano da cidade com a singu-
laridade de espetáculos artísticos que dizem de nós, o que somos e 
fomos, reafirmando as nossas riquezas e diversidade cultural,” infor-
mou a secretária da Cultura e do Turismo de Sobral, Eliane Leite.

Uma realização da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e 
Artes (Ecoa Sobral) e da Prefeitura Municipal, por meio da Secre-
taria da Cultura e do Turismo, o Festival de Quadrilhas Juninas de 
Sobral conta ainda com o apoio do Governo do Estado do Ceará. 

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

XX Festival de Quadrilhas Juninas de Sobral
acontece nesta quarta (29) e quinta-feira (30)

Nesta quarta-feira (29), haverá o se-
gundo e último ciclo de palestras da Se-
mana do Meio Ambiente 2016, que este 
ano trabalha o tema ‘A Cidade e a Saúde’. 
O evento, que terá início às 9h no Audi-
tório Educar do Sesc, contará com a pre-
sença do vice-prefeito de Sobral, Carlos 
Hilton Soares.

“Neste segundo momento de pales-
tras haverá a explanação sobre ‘A Cidade 
e a Saúde’, que será proferida pelo nos-
so vice-prefeito, Dr. Carlos Hilton, com a 
presença de alguns debatedores, como 
o vereador Dr. Estevão Ponte e o sócio 
proprietário da Aurion Arquitetura e Ur-
banismo, Herbert Rocha. O debate será 
mediado pela secretária da Saúde de So-
bral, Mônica Lima”, explicou a secretária 
de Urbanismo, Gizella Gomes.

As comemorações alusivas ao Dia 

Mundial do Meio Ambiente tiveram 
início no último dia 9 de junho, com 
diálogos sobre o uso racional da 
água através da campanha de sen-
sibilização ‘Nossa Água, Nossa Vida’ nos 
bairros, distritos e instituições; oficinas de 
materiais recicláveis, distribuição de mu-
das, piquenique no Parque da Cidade e 
mostras de práticas socioambientais.

A Semana do Meio Ambiente é uma 
ação da Prefeitura de Sobral, através das 
secretarias e autarquias municipais, com 
o apoio da Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas, iniciativa privada e demais setores 
ambientais do Município.

É Hoje!
Semana do Meio Ambiente promove debate sobre ‘A Cidade e a Saúde’

Caminhão do Peixe atenderá 
os bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo

Entre os dias 29 de junho e 1º de 
julho, das 7h às 13h, o Caminhão do 
Peixe estará nos bairros Pedrinhas, Su-
maré e Alto do Cristo, respectivamente. 
Desenvolvido pela Prefeitura Municipal 
e coordenado pela Secretaria da Agri-
cultura e Pecuária, o Projeto ‘Caminhão 
do Peixe’ leva à população sobralense 
peixe e derivados (bolinha, linguiça e 
filé de peixe) a preços mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, be-
neficia ainda os produtores da Região, 
incrementando o comércio do pescado 
no Município.

Comemorando 20 anos de tradição, cultura e alegria, o Festival de 
Quadrilhas Juninas de Sobral atrai milhares de espectadores a cada edição

A explanação ‘A Cidade e a Saúde’ será pro-
ferida pelo vice-prefeito Carlos Hilton Soares


