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Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros esta 

semana

A partir desta quarta-feira (25), os mora-
dores dos bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto 
do Cristo receberão o Caminhão do Peixe, 
sempre a partir das 7h. Até a sexta-feira (27), 
eles poderão comprar filé, linguiça e boli-
nha de peixe por valores mais acessíveis. O 
equipamento atenderá os moradores até as 
13h, ou enquanto durar o estoque.

É Hoje!
Sobral compete com a cidade Venezuelana 
de Lagunilla pelo Dia do Desafio

Na edição de 2016 do Dia do Desafio, 
que acontece nesta quarta-feira (25), Sobral 
compete com a cidade Lagunilla, na Vene-
zuela, e conta com uma extensa programa-
ção de atividades que estão acontecendo 
desde as 0h, e seguem até a noite, com aula 
de ritmos, às 18h na Boulevard do Arco, e o 
passeio ciclístico Bike Sesporte, às 19h30 na 
Praça do Theatro São João.

Com o objetivo de consolidar sua políti-
ca pública de incentivo às práticas esporti-
vas, Sobral participa da competição desde o 
ano de 2002 e já ganhou 12 edições da dis-
puta. Criado para contribuir para uma me-
lhor qualidade de vida da população o ‘Dia 
do Desafio’ é realizado todos os anos, sem-
pre na última quarta-feira  do mês de maio. 

Para despertar o interesse das pessoas para 
a prática de esportes e atividades físicas, a 
ação visa, ainda, inserir a realização de exer-
cícios físicos no cotidiano dos habitantes de 
Sobral através de ações comunitárias. Em 
Sobral, o Dia do Desafio é promovido pela 
Prefeitura, por meio da Secretaria do Espor-
te, em parceria com o Sesc.

Primeiro Sorriso
Projeto leva atendimentos gratuitos a pessoas com 

lábio leporino

Nesta terça-feira (24), teve início em 
Sobral o Projeto Primeiro Sorriso, que 
leva a municípios do interior atendi-

mentos ambulatoriais e cirúrgicos a pesso-
as com fissura labiopalatina, popularmente 
conhecida como lábio leporino. A iniciativa, 
que beneficiará cerca de 100 pacientes, é 
resultado da parceria entre Associação Beija 
Flor (ABF), Smile Train, Secretaria Municipal 
da Saúde e Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral.

Como, atualmente, a cirurgia reparadora 
é realizada apenas pelo Hospital Infantil Al-
bert Sabin, em Fortaleza, a ideia do Projeto 
é facilitar o acesso ao procedimento a pes-
soas da Região Norte do Estado. “Para pro-
movermos essa descentralização, foi monta-
da uma equipe multidisciplinar, envolvendo 
órgãos da Prefeitura, como o Centro de Rea-
bilitação, e órgãos do Estado, como o CEO Re-
gional e a Policlínica. Desse modo, as crianças 
não terão que ir a Fortaleza para ter acesso ao 
tratamento”, explicou a Secretária da Saúde 
de Sobral, Mônica Lima.

Realizado pela primeira vez em Sobral, o 
Projeto Primeiro Sorriso conta com dentis-
tas, fonoaudiólogos, cirurgiões gerais, cirur-
giões plásticos, anestesistas, assistentes so-
ciais e enfermeiros. A equipe irá realizar, até 
próxima sexta-feira (27), 100 atendimentos 

ambulatoriais e 25 cirurgias, gratuitamente, 
na Santa Casa de Misericórdia.

Após os procedimentos cirúrgicos, se-
rão feitos acompanhamentos necessários à 
recuperação por fonoaudiólogos e odontó-
logos.

Sobral de Futuro | Escola Netinha Castelo faz plantio de mudas

 A Escola Municipal Netinha Castelo promoveu, na manhã de 
segunda-feira (23), o plantio de mudas, como parte da ação do Pro-
jeto Sobral de Futuro. Em parceria com o Banco de Mudas, os alu-

nos foram orientados para o plantio de mudas na própria escola e 
se comprometeram a também plantar mudas em suas residências.

A iniciativa irá promover o plantio de 5 mil mudas de árvores 
frutíferas (acerola, goiabeira e abacateiro), frondosas (ipê, pau 
d’arco, timbaúba e pau branco) e medicinais (malva meracilina, 
cidreira e boldo), em todo o Município. Todas as mudas de árvo-
res do projeto terão uma placa com o sonho da instituição ou de 
quem plantou. Qualquer instituição ou cidadão pode solicitar uma 
árvore do projeto no Banco de Mudas de Sobral, pelo telefone 88 
3611-7784.

O Projeto Sobral de Futuro é uma iniciativa plural, supraparti-
dária, conduzida por um conselho consultivo, formado por repre-
sentantes da sociedade, com a missão de definir, através da cons-
trução participativa, propostas capazes de intensificar os avanços 
conquistados em áreas cruciais como educação, saúde e renda, e 
promover o desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos 
30 anos.

6 pontos do Município receberam serviço de 
reparo na rede de iluminação pública

Durante toda a terça-feira (24), seis pon-
tos do Município receberam equipes da 
Prefeitura para que fossem feitos reparos na 
rede de iluminação pública. A população do 
distrito de Patriarca e dos bairros Sumaré, 
Jatobá, Sinhá Sabóia, Parque Santo Antônio 
e Padre Palhano, foi beneficiada com o ser-
viço.

Essas ações permitem que as pessoas 
circulem com mais segurança pelas praças, 

ruas e avenidas da cidade. “Todos os dias 
nossa equipe de iluminação pública está res-
tabelecendo pontos com baixa iluminação 
em ruas e praças da cidade. O objetivo é per-
mitir que as pessoas frequentem com mais 
conforto o espaço público de Sobral”, explicou 
o secretário de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconv), Jorge Trindade.

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

Realizada entre os dias 17 e 20 de maio, 
no Restaurante Popular, Mercado Público e 
Casa da Cultura de Sobral, a programação 
comemorativa da ‘Semana das Mães’ ofe-
receu inúmeras ações como rodas de con-
versa, serviços de beleza e oficinas para as 
mães idosas, gestantes, empreendedoras 
e mães de jovens que cumprem medidas 
socioeducativas.

“Ao longo da Semana, as mães viveram 
muitos momentos gratificantes e de intensa 
troca de experiências, com oficinas, pales-
tras, momentos de beleza, saúde e outros 
temas de interesse, inclusive, apresentações 
musicais e um interessante passeio pelo Cen-
tro Histórico da Cidade, onde aprenderam 

um pouco da história de Sobral, seus monu-
mentos, casarões e prédios públicos,” afir-
mou a titular da Secretaria da Cultura e  do 
Turismo de Sobral, Eliane Leite.

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

Encerramento
Semana das Mães leva serviços gratuitos a 
clientes do Mercado Municipal

Nesta quarta (25)
Estação Juventude Mucambinho 

realizará Noite Cultural

Como parte das ações da Coordenado-
ria de Juventude da Prefeitura de Sobral 
(Coojuv), será realizada nesta quarta-feira 
(25), mais uma edição da ‘Noite Cultural do 
Parque Mucambinho’. Desenvolvida pela Es-
tação Juventude Mucambinho, a programa-
ção contará com show do DJ. Magrão, Cia. 
Marshall, Príncipes dos Romanos, DJ Renato 
Tucano, além do Bingo das Mães.

De acordo com a coordenadora da Es-
tação Juventude do Parque Mucambinho, 
Juliette Vasconcelos, o momento irá forta-
lecer os laços de vivência da comunidade 
com descontração, aproximando vizinhos, 
jovens e famílias. “É um momento de integra-
ção da comunidade, um momento de descon-
tração com a quebra da rotina”, explicou. A 
Noite Cultural das Estações é uma forma de 
integrar a comunidade a partir de ações que 
envolvem dança, música, jogos, esporte, la-
zer de uma forma geral e gratuita para toda 
a população, em especial para os jovens.


