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Em Sobral
‘Dia D’ de vacinação inicia  campanha

de imunização contra H1N1

O Centro de Saúde da Família (CSF) 
do Bairro Novo Recanto foi o 
ponto escolhido para o lança-

mento oficial da campanha de vacinação 
conta a Gripe H1N1, iniciada no último sá-
bado (30). Além dos profissionais da unida-
de e moradores do bairro, a solenidade con-
tou com a presença do vice-prefeito Carlos 
Hilton Soares e da secretária Municipal da 
Saúde, Mônica Lima.

 “A mobilização no ‘Dia D’ tem como ob-

jetivo intensificar os trabalhos e imunizar o 
maior número de pessoas possível. No entan-
to, quem não pôde comparecer deverá procu-
rar os CSF até o dia 20 de maio”, esclareceu 
Carlos Hilton. “Em Sobral, a Secretaria da 
Saúde tem atingido todas as metas estabele-
cidas pelo Programa Nacional de Imunização. 
Para esta campanha nossa expectativa é va-
cinar cerca de 37 mil pessoas”, completou o 
Vice-prefeito. 

“Para garantir que esse número seja al-

cançado, equipes também oferecerão vacina 
em domicílio, exclusivamente, para pessoas 
impedidas de se deslocarem até um posto de 
vacinação” informou a Secretária da Saúde 
. A Campanha tem como público-alvo ges-
tantes, mulheres no período de até 45 dias 
após o parto, crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos, profissionais da saúde, 
idosos com 60 anos ou mais e também se 
estende aos doentes crônicos, como hiper-
tensos e diabéticos.

Ex-governador Cid Gomes é homenageado no Becco do Cotovelo
Conterrâneos e lideranças políticas co-

memoraram, neste sábado (30), o aniversá-
rio do ex-governador do Ceará Cid Gomes 
com uma bela festa no Becco do Cotovelo. 
Promovida pela Associação dos Amigos 
do Becco e pelo Centro Cultural Dom José, 
a festa contou com a presença do prefeito 
Veveu Arruda, do vice-prefeito Carlos Hilton 
Soares e dos deputados Leônidas Cristino e 
Ivo Gomes, que homenagearam o ex-prefei-
to de Sobral e ex-ministro da Educação, du-
rante o programa Show do Ivan Frota.

“Desejo ao Cid vida longa e que ela venha 
acompanhada de muita paz, muita saúde e 
de muita luta pela nossa cidade, que já supe-
rou muitos desafios, mas ainda tem imensos 
desafios a serem superados, pelo nosso Esta-
do do Ceará e pelo nosso País. Cida, parabéns, 
felicidades e que você seja a luz na proa de 
todos nós que acreditamos em você, na sua 
boa vontade e no trabalho que você faz pelo 
Brasil”, desejou o deputado estadual Ivo Go-
mes.
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Prefeitura de Sobral certifica 70
pessoas em curso de secretariado

A Prefeitura Municipal, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia de Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), em parceria com a 
Empresa Inove Consultoria Jr, realizaram 
na tarde de sexta-feira (29), no Centro de 
Convenções, a cerimônia de entrega dos 
certificados aos concludentes do curso de 
secretariado.

Promovido entre os dias 26 e 29 de abril,  
o curso treinou 70 pessoas. Durante a capa-
citação, os participantes obtiveram conhe-
cimentos voltados ao papel da secretária na 
empresa, funções e práticas administrati-
vas, relações interpessoais, comunicação e 
atendimento.

Os concludentes participaram ainda de 
oficina de orientação para o mercado de 
trabalho, ministrada pelo Instituto de De-
senvolvimento do Trabalho (SINE/IDT), e 
palestra sobre o Programa Microempreen-
dedor Individual – MEI.

Iniciadas eliminatórias dos Jogos Escolares Cearenses
O Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pom-

peu está recebendo até a próxima sexta-
-feira (6) a seletiva dos Jogos Escolares Ce-
arenses (JECS) 2016. As disputas iniciaram 
na terça (26), com competições de futsal. 
O calendário completo das competições 
pode ser acessado no blog.sobral.ce.gov.br

A seletiva municipal dos JECS apontará 
os classificados que participarão da etapa 
micro e macro regional, respectivamente. 
Reunindo mais de 1500 estudantes e pro-
fessores da rede publica municipal, estadu-
al e particular, nas categorias 12 a 14 e de 15 
a 17 anos, masculino e feminino,  os jogos 
acontecem em  11 modalidades: Basque-
te, Futsal, Handebol, Voleibol, Voleibol de 
Areia, Xadrez, Atletismo, Badminton, Ciclis-
mo, Natação e Tênis de Mesa.

Os Jogos Escolares Cearenses são uma 
realização da Secretaria do Esporte em par-
ceria com a Secretaria da Educação e apoio 
do CREDE 6.

Abertas inscrições
do treinamento para 

uso dos sistemas
NFS-e e DMISS

A Prefeitura de Sobral promoverá, 
nesta quarta-feira (4), a partir das 9h, 
no auditório do Paço Municipal, o trei-
namento ‘Alinhamento das rotinas na 
utilização dos Sistemas de Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) e Declaração 
Digital Mensal de Serviços (DMISS On-
-Line)’.  Voltada para pessoas que lidam 
em suas empresas e escritórios com a 
escrituração de serviços prestados e/ou 
tomados, a iniciativa faz parte do Progra-
ma de Educação Fiscal da Secretaria da 
Gestão do Município.

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

Jornada Ampliada

“Estudo na Escola Jacira Mendes Oli-
veira, no distrito do Jordão, no Sítio São 
Francisco. Ela é uma escola pequena, mas 
aconchegante. Nela tem ótimos professo-
res que têm compromisso com a educação 
das crianças. Nossa escola tem a Jornada 
Ampliada, onde aprendemos os conteú-
dos extracurriculares. As atividades são 
maravilhosas. Tem música, contação de 
histórias, artes e esporte. Considero nossa 
escola, o melhor lugar para aprender!”

Aluna Maria Luisa Silva Viana

Nesta sexta (6)
Secretaria de Agricultura e Pecuária promove
‘Dia de Campo’ para produtores de Aracatiaçu

A Secretaria de Agricultura e Pecuária 
de Sobral (Seagri) irá promover, na próxima 
sexta-feira (6), a partir das 7h, um ‘Dia de 
Campo’ para cerca de 100 produtores dos 
assentamentos Flores, São José, São João, 
EMASA e Logradouro, todos no distrito de 
Aracatiaçu. Entre os temas abordados estão 
o ‘Uso e Manejo da Palma Forrageira’, ‘Boas 
Práticas na Apicultura’, ‘Como Empreender 
nas Agroindústrias Familiares’ e oficinas de 
‘Produção de Silagem’ e de ‘Produção de 
Feno’.

Esta é a primeira de uma série de quatro 
‘Dias de Campo’ que a Seagri fará em todo 
o Município para atender aos seus produ-
tores. Os outros eventos acontecerão nos 

distritos de Caracará, Rafael Arruda e Jaiba-
ras. “O objetivo é levar conhecimento técnico 
ao homem do campo, visando a melhoria da 
produção e, principalmente, a formação de 
forragem para reserva estratégica alimentar”, 
ressaltou a titular da Seagri, Luiza Barreto.


