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Prefeitura qualifica 29 profissionais em curso 
para Garçons

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico do Município (STDE), realizou 
entre os dias 17 de março e 15 de abril, 
o Curso de Qualificação de Garçons, que 
formou 29 profissionais.

Com duração de 40 horas/aula, o curso 
abordou temas como: O Profissional e suas 
modalidades; Regras/direitos e deveres 
do Garçom; Modalidades de restaurantes; 
Práticas; Gerenciamento e Atendimento.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br 

Em Brasília, o Prefeito Veveu assegura mais 
investimentos para a Educação de Sobral

O Prefeito Veveu se reuniu, nesta ter-
ça-feira, 22 de abril, em Brasília, com o Mi-
nistro da Educação, José Henrique Paim, e 
representantes do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BN-
DES). Em pauta, a aprovação de projetos 
para construção de mais 9 Colégio Sobra-
lenses de Tempo Integral e 5 Centros de 
Educação Infantil. 

De acordo com o Prefeito Veveu, a 
reunião “foi muito positiva”, com a apro-
vação dos projetos e haverá, ainda, outro 
encontro para dar celeridade à liberação 
dos recursos junto ao BNDES. O Prefeito 
convidou o Ministro para a inauguração 
do Colégio Sobralense de Tempo Integral, 
em Aracatiaçu, o segundo a ser entregue 
à população.

O 1º Colégio Sobralense de Tem-
po Integral está em funcionamento no 
Complexo Monsenhor Aloísio e outros 4 
já estão em obras (Aracatiaçu, Jaibaras, 
Caracará e Aprazível). Outros Colégios 
de Tempo Integral serão construídos nos 
bairros Dom José, Cidade José Euclides, 
Cohab II, Cohab III, e nos distritos de Jor-
dão, Bonfim, Caioca, Rafael Arruda, São 
José do Torto, Bilheira, Patos, Patriarca e 
Taperuaba. 

Os 5 novos Centros de Educação In-
fantil (CEI) serão construídos (um no bair-
ro Colina e 4 no bairro Cidade José Eucli-

des) para atender os futuros moradores 
das 3.364 habitações do Programa Minha 
Casa Minha Vida. O Prefeito Veveu já inau-
gurou 4 CEIs,  nos bairros Vila Recanto, 
Sumaré, Santa Casa e Alto da Brasília, e 
outros 7 estão em construção, totalizando 
16 Centros de Educação Infantil.

Veja onde estão as obras dos Centros 
de Educação Infantil:
- Vila Recanto – Inaugurado
- Sumaré - Inaugurado

- Santa Casa - Inaugurado
- Alto da Brasília - Inaugurado
- Cohab 3 – Jatobá – 95% das obras exe-
cutadas
- Padre Palhano – 90%
- Vila União – 90%
- Parque Santo Antônio – 80%
- Domingos Olímpio – 80%
- Terrenos Novos – 80%
- Cohab II – 60%
- Colina – Aprovado
- 4 CEI no Cidade José Euclides - Aprovado

Em audiência com o Ministro Henrique Paim, o Prefeito Veveu trataou da liberação de recursos para a Educa-
ção em Sobral.

Vigilância Sanitária de Sobral fiscaliza 
qualidade dos pescados

A Vigilância Sanitária de Sobral realizou 
fiscalização no Mercado Público Chagas 

Barreto, no período da Semana Santa, entre 
16 e 19 de abril, para o controle da quali-
dade do pescado vendido nos boxes e no 
transporte do produto. O trabalho das equi-
pes foi feito no horário das 5h da manhã. 
Não houve registro de irregularidades.

A Vigilância Sanitária recebe denúncias 
de irregularidades, como alimentos com 
prazo de validade vencido ou armazena-
dos de forma inadequada, pelo telefone 
(88) 3611-2223.

STDE e Ponto da Moda 
promovem concurso de beleza

A Secretaria da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), 
em parceria com a empresa Ponto da 
Moda de Sobral, realizará o concurso 
Ponto da Moda de Sobral – A Beleza 
do seu bairro, que vai eleger a garota 
mais bela da cidade.

Além da chance de iniciar carreira 
de modelo, as finalistas ganharão um 
Curso de Modelo, Manequim e Ma-
quiagem. As inscrições acontecem até 
o dia 26 de abril na filial do Ponto da 
Moda, na Rua Joaquim Ribeiro, 163, 
Centro, na Praça de Cuba. Saiba mais: 
(88) 3613-2802.

CTTU divulga balanço do trânsito no período 
da Semana Santa

A Coordenadoria de Trânsito e Trans-
porte Urbano (CTTU), em parceria com 
o Departamento Estadual de Trânsito do 
Ceará (Detran-CE), realizou diversas blitzes 
na cidade, durante a Semana Santa e fe-
riado de Tiradentes, entre os dias 17 e 21 
de abril.

O relatório da CTTU informa que foram 
realizados durante o período, 3 apreen-
sões de veículos, 9 acidentes de trânsito, 
sendo 5 com danos materiais e 4 com feri-
dos e nenhum óbito. 

Eventos Religiosos

Para manter a fluidez do trânsito e evi-
tar possíveis transtornos durante os even-
tos religiosos, que marcam a Semana San-
ta, a CTTU organizou o trânsito nos locais 
e vias em que ocorreram as procissões. As 
ações dos batedores garantiram a segu-
rança, evitando qualquer ocorrência.

Prefeito Veveu traz mais uma empresa para Sobral
Empresa do Grupo Pão de Açúcar deverá gerar cerca de 250 empregos 
diretos e movimentará o comércio na região.

O Prefeito Veveu assina, nesta quarta-
-feira, 23 de abril, às 17h, na ECOA, proto-
colo de intenção para instalação do Assaí 
Atacadista, em Sobral. O empreendimen-
to gerará cerca de 250 empregos diretos 
no Município.

De acordo com a Secretária da Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico, Da-

niela Costa, “além de estarmos gerando 
novos empregos diretos vamos oferecer 
qualificação orientada para esse tipo de 
negócio.”

O Assaí Atacadista é uma rede de 
atacado (venda em grandes quantida-
des) do Grupo Pão de Açúcar. Com 15 
mil m² de área construída, o empreendi-

mento será implantado na BR 222, nas 
proximidades do Distrito Industrial. As 
obras devem ser iniciadas em maio com 
previsão de funcionamento já no final do 
segundo semestre.

Prefeitura de Sobral elabora 
Plano Municipal de Atenção à 

Criança e ao Adolescente

A Prefeitura de Sobral realizar, na 
quarta-feira, 24 de abril, no Centro 
de Convenções, um seminário para 
elaboração do Plano Municipal de 
Atenção à Criança e ao Adolescente. 
O objetivo do seminário é mobilizar os 
setores públicos, privados e organiza-
ções da sociedade civil para traçar me-
tas e ações em um plano decenal para 
melhoria das condições de vida das 
crianças e adolescentes do Município.

Segundo a articuladora munici-
pal do programa, Carmem Soares, na 
ocasião será apresentado diagnósti-
co da situação das crianças e adoles-
cente em Sobral e a Rede Municipal 
de Atenção a esse público com suas 
principais ações e dificuldades.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br 


