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Realizada na última sexta-feira (7), a 
Feira de Negócios e Artes da Serra do Ro-
sário (Fenejor) reuniu na Praça da Igreja do 
Jordão 28 expositores que levaram para o 
distrito barracas de artesanato, produtos 
de limpeza, estilismo e moda, cosméticos, 
produtos de decoração, produtos da agri-
cultura familiar, culinária regional e ainda a 
gastronomia chinesa e japonesa.

Na ocasião, os empreendedores locais 
tiveram a oportunidade de realizar negó-
cios e divulgar seus produtos e serviços, 
contribuindo assim, para o desenvolvimen-
to socioeconômico da comunidade. A feira 
contou ainda com a escolha da ‘Garota Fe-
nejor’, entrega de troféus do torneio de fut-
sal (adulto e infantil) e espaços direcionados 

para crianças.
Uma ação do Projeto Circuito de Feiras 

nos Bairros e Distritos, do Programa Traba-
lho Pleno, a Fenejor é coordenada pela Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), e conta com a parceria da Associa-
ção Comunitária José Monteiro dos Mora-
dores da Serra do Rosário.

Feira de Negócios e Artes da Serra do Rosário 
comemora 10 anos

Dando continuidade às ações de forta-
lecimento de limpeza realizadas pela Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
na última terça-feira (11), foi a vez do bairro 
Sinhá Sabóia receber o mutirão de limpeza. 

Cerca de 20 homens participaram da ação, 
que realizaram ainda poda e retirada dos 
entulhos.

“Com o uso de caçambas e pá mecânica, 
todo o lixo foi recolhido e encaminhado para 
o aterro sanitário. Agora, o próximo passo 
é despertar na população a importância de 
manter o bairro limpo”, explica o secretário 
da Seconv, Jorge Trindade. O mutirão de 
limpeza, além de conservar as ruas da ci-
dade limpas, diminui os riscos de doenças 
como, por exemplo, a dengue.

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

População do bairro Sinhá Sabóia recebe 
mutirão de limpeza da Prefeitura

Ofertado pela Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Urbanismo, Patri-
mônio Histórico e Meio Ambiente (Seurb), 
da Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA) e da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), o curso de Poda 
Urbana foi ministrado por profissionais do 
Banco de Mudas nesta última terça-feira 
(11) para os funcionários da empresa Gren-
dene Calçados. 

O objetivo do treinamento foi capacitar 
os interessados para a realização do servi-
ço de poda dentro das normas adequadas. 
“Muitas pessoas acham que a poda urbana 
pode ser realizada por qualquer pessoa, em 
qualquer situação. Porém, para a realização 
desta atividade é necessário que o profissio-

nal seja treinado tendo em vista que a poda 
urbana realizada sem os cuidados exigidos 
pela AMMA é, de acordo com a lei, crime 
ambiental”, explica o superintendente da 
AMMA, Wilson Angelim.

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

Prefeitura promove curso de poda urbana com 
profissionais da Grendene Calçados

No período de 12 a 14 de junho, o Ca-
minhão do Peixe estará nos bairros Pedri-
nhas, Sumaré e Alto do Cristo, levando à 
população peixe e derivados (bolinha de 
peixe, linguiça e filé) a preços mais baratos.

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município.

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

Caminhão do Peixe atende três 
bairros esta semana

A Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Extrema Pobreza (Seds) 
de Sobral divulgou nesta terça-feira (11), 
editais para seleção pública em diferentes 
níveis para prestação de serviços por tem-
po determinado, no Cadastro Único e Pro-
grama Bolsa Família, em todo o Município.

Para os níveis médio e superior estão 
disponíveis os cargos de digitador, arqui-
vista, entrevistador, atendente, assistente 
social, supervisor de campo e administra-
dor de rede, com vencimentos variando 
entre R$ 910 a R$ 2.600. Para os níveis 
fundamental e médio, as vagas são para 
serviços gerais e motorista, com venci-
mentos de R$ 910,00.

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

Prefeitura lança edital de seleção 
pública para Secretaria de 

Desenvolvimento Social

Na próxima quinta-feira (13,) a 6ª edi-
ção das Vespertinas da Inovação em So-
bral, traz gratuitamente para os jovens do 
Programa o espetáculo ‘Lampião e Maria 
Bonita em Busca da Química do Amor’, 
com início marcado para às 14h30, no 
Centro de Educação a Distância (CED).

A montagem do grupo Teatro Cientí-
fico da Seara da Ciência é uma adaptação 
do texto do químico Bruno Ventura. De 
forma bem-humorada, a peça mostra o 
famoso casal de cangaceiros nordestinos 
‘Lampião e Maria Bonita’ passando por 
uma crise amorosa e relembrando mo-
mentos de sua vida.

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

Vespertinas da Inovação apresenta 
‘Lampião e Maria Bonita em Busca 

da Química do Amor’

Universidade de Harvard
Estratégia Trevo de 4 Folhas é destaque no Programa de 

Liderança Executiva no Desenvolvimento da Primeira Infância

Criada pela Prefeitura de Sobral para ofe-
recer assistência social e alimentar para 
grávidas e crianças de até dois anos de 

idade, em situação de vulnerabilidade social, 
a Estratégia Trevo de 4 Folhas foi destaque 
na primeira etapa do Programa de Liderança 
Executiva no Desenvolvimento da Primeira 
Infância, que está acontecendo desde o últi-
mo dia 9, na Universidade de Harvard.

Promovido pelo Núcleo Ciência Pela 
Infância (NCPI), o Programa está sendo mi-
nistrado por pesquisadores e profissionais 
de nível internacional que lidam com o de-
senvolvimento da primeira infância e a im-
plantação de programas e políticas. Nesta 
primeira fase, realizada nos Estados Unidos, 
participam representantes de gestões mu-
nicipais e estaduais, dentre eles o prefeito 
Veveu Arruda.

No módulo ‘A necessidade de garantir 
atenção integral de qualidade à primeira 
infância’, a Estratégia de Sobral no acompa-
nhamento de mães e crianças em situação 
de vulnerabilidade social, foi citada como 
experiência exitosa, a ser seguida por ou-
tros gestores. “O trabalho desenvolvido pelo 
Trevo de Quatro Folhas foi uma das nossas 
ações que ajudou a reduzir a taxa de mortali-
dade infantil em Sobral. Esse é um importante 
indicador da qualidade de vida da população, 
que temos lutado para diminuir a cada dia”, 
explicou Veveu Arruda.

O Trevo de Quatro Folhas foi criado em 
2001, pela Prefeitura de Sobral como estra-
tégia para a redução da mortalidade mater-
na e infantil no Município. Em 2012, o proje-
to contava com 100 padrinhos e madrinhas 

sociais que contribuem mensalmente para 
o Fundo Municipal da Criança e do Adoles-
cente, que transfere o dinheiro para a Estra-
tégia Trevo. O recurso também é destinado 
à compra de alimentos, fraldas, roupas e 
meias para as gestantes.

Gabinete de Gestão Integrada do Município começa a planejar 
programção do 7 de Setembro

O Gabinete de Gestão Integrada do Mu-
nicípio (GGIM) de Sobral esteve reunido, na 
tarde desta terça-feira (11), para planejar a 
programação do dia 7 de Setembro deste 
ano. Na ocasião, estiveram presentes repre-
sentantes de escolas municipais e estadu-
ais, e de entidades interessadas em partici-
par do desfile cívico.

O comandante da Guarda Civil Munici-
pal de Sobral, subinspetor Rodrigues, apre-
sentou como será toda a programação e o 
cronograma do desfile que terá início às 7h, 
com a concentração acontecendo no Boule-
vard do Arco. “Nós pedimos que todos sigam 

o cronograma, para que não haja atraso e 
não canse os participantes, principalmente as 
crianças”, salientou.

“Quem for participar deste evento, deve 
entregar o formulário que distribuímos de-
vidamente preenchido até esta sexta-feira”, 
afirmou o secretário de Cidadania e Segu-
rança, Sidney Moraes, lembrando que outra 
reunião será marcada, ainda este mês, para 
últimos ajustes.

As entidades interessadas em participar 
do desfile do 7 de setembro, mas que não 
estiveram presentes nesta primeira reunião, 
podem procurar a Secretaria de Cidadania 

e Segurança para fazer sua inscrição, até 
esta sexta-feira (14). Mais informações (88) 
3611-5695.

Desta primeira fase do curso participam represen-
tantesde gestões municipais e estaduais, dentre 
eles o Prefeito Veveu Arruda.


