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Prefeitura adquire cerca de 280 toneladas de 
alimentos pelo PAA

A Secretaria de Agricultura e Pecuária 
(Seagri) de Sobral, em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza (Seds), deu início, neste 
mês de agosto, à execução do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA). Ao todo, 
serão R$ 1.432.584,89 destinados à compra 
de 274 toneladas de alimentos diretamente 
produzidos pelos produtores da agricultura 
familiar do Município. Os itens adquiridos 
irão suprir a demanda da rede de atendi-
mento social de Sobral.

 “No total, 220 famílias estão aptas a co-
mercializam seus produtos para o PAA por 
meio da Compra Direta Local da Agricultura 
Familiar (CDLAF)”, afirmou a titular da Seagri, 
Luiza Barreto. “O período de execução se es-
tenderá até o mês de dezembro, e irá benefi-
ciar mais de 10 mil pessoas nas 29 instituições 
da rede social cadastradas na Seagri”, con-
cluiu.

Para vender sua produção, as famílias 
precisam estar cadastradas no PAA, ter o 
Documento de Aptidão do Produtor (DAP) 
em dia e possuir o Cartão PAA, que garan-
te o repasse de seus pagamentos. “Se hou-
ver algum problema no cadastro eles devem 
procurar a Seagri. Para atualização do DAP 
e aquisição do Cartão PAA, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e a Ematerce também 
devem ser acionados”, explicou a técnica da 
Seagri, Dágila Travi.

Entre os produtos a serem adquiridos, 
destacam-se galinha caipira, biscoito ca-
seiro, mandioquinha, abóbora, milho, me-
lancia, cheiro-verde, mel de abelha, manga, 
feijão verde e banana. Serão beneficiadas 
instituições como o Restaurante Popular, a 
Casa Belém, a Associações Comunitárias, os 
Abrigos São Francisco e Coração de Jesus, a 
Santa Casa de Misericórdia, o Programa Tre-
vo de Quatro Folhas e a Rede de Solidarie-
dade Positiva.

Espetáculo reúne acadêmicos, empresários e 
representantes de instituições

Realizado na tarde da última quinta-fei-
ra (13), no Centro de Educação a Distância 
(CED), a 6ª edição das Vespertinas da Ino-
vação em Sobral, apresentou o espetáculo 
‘Lampião e Maria Bonita em Busca da Quí-
mica do Amor.

O espetáculo, que reuniu cerca de 150 
participantes entre estudantes, autoridades 
e representantes de instituições municipais, 

trouxe a apresentação do grupo ‘Teatro 
Científico da Seara da Ciência’, que mostrou 
o famoso casal de cangaceiros nordestinos 
‘Lampião e Maria Bonita’ passando por uma 
crise amorosa e relembrando momentos de 
sua vida.

Com o intuito de difundir a cultura da 
Inovação, bem como desmistificar a ciência 
e a tecnologia e promover a interdisciplina-
ridade do conhecimento, o Vespertinas da 
Inovação conta com o apoio da Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria da Tecnolo-
gia e Desenvolvimento Econômico (STDE) e 
da Coordenadoria de Juventude. A iniciativa 
é uma realização da Coordenadoria de Ex-
tensão da Faculdade Luciano Feijão, através 
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT.LF), 
em parceria com o Centro de Educação a 
Distância do Ceará (CED).

SOBELEZA 2015
Inscrições para o X Encontro 
da Beleza e Moda de Sobral 

seguem até dia 29
O encontro, que será realizado nos 

dias 30 e 31 de agosto, no Centro de 
Convenções, trará em sua programa-
ção palestras, oficinas, feiras, desfiles, 
workshops e megashows com renoma-
dos profissionais do setor, numa oportu-
nidade de qualificação e inovação.

Entre as presenças confirmadas estão 
Fernando Torquatto, Nandho Brandão, 
Roger Martins, Neiva Pena, Scheila Car-
valho, Max Fercondini, as bloggers Lívia 
Brasil e Camila Lima, e a presença vip do 
ator Marco Antônio Gimenez no Concur-
so Garota e Garoto Sobeleza 2015.

Os interessados devem procurar a 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), localizada no 
Centro de Convenções de Sobral, ou se 
inscrever pelo site www.eventick.com.
br/sobeleza.

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

Café com o Prefeito Veveu 
aborda serviços de saúde

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu, desta segunda-feira 
(17), destaca serviços de saúde como 
a fisoterapia nos distritos, o ultrassom 
móvel e o Centro de Reabilitação de So-
bral. “Com infraestrutura completa para 
tratamento de pessoas com deficiências 
auditiva, física, visual, intelectual e múl-
tipla, e pacientes com sequelas causadas 
por traumas físicos, alterações auditivas, 
doenças neurológicos e outras deficiên-
cias, o objetivo do Centro de Reabilitação 
é promover a recuperação do cidadão, 
fazendo com que ele possa voltar para as 
suas atividades sociais e assim tenha uma 
melhor qualidade de vida”, disse Veveu.

O Programa Café com o Prefeito 
Veveu é produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de Sobral e 
transmitido por uma rede de emissoras 
de rádio de Sobral, às segundas-feiras, 
sempre às 7h. O programa é reapre-
sentado às quintas-feiras, no  Programa 
Quinta com o Prefeito Veveu, sempre às 
11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (17) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Izolda Cela
Pela primeira vez uma mulher assume 
o Governo do Estado do Ceará

Na última sexta-feira (14),  a vice-governadora Izolda Cela se tornou a pri-
meira mulher a assumir o comando do Governo do Estado. Ela ficará como 
governadora em exercício até o próximo dia 20 de agosto, em decorrência 
da viagem de férias do governador Camilo Santana (PT) aos Estados Unidos. 
“Pra mim, é uma honra estar nesse lugar de vice-governadora do Estado do Cea-
rá e agora, nesses dias, com esse afastamento necessário do governador Camilo 
Santana, respondendo pelo exercício do Governo. Espero cumprir esse papel da 
melhor forma possível e, no retorno do Governador, poder prestar contas da 
função exercida”, declarou Izolda Cela. 

A transmissão de cargo, realizada no gabinete, durou cerca de 15 minu-
tos e contou com a presença dos secretários Alexandre Landim (Casa Civil) e 
Élcio Batista (Chefia do Gabinete) e de Fernando Oliveira, chefe do gabinete 
da governadora em exercício.

Como parte da primeira etapa do Pro-
grama de Liderança Executiva em 
Desenvolvimento da Primeira Infân-

cia, que aconteceu entre os dias 9 e 14 de 
agosto, na Universidade de Harvard, o Pre-
feito de Sobral apresentou um projeto de 
cooperação federativa voltado para ações 
que atendam crianças com idades entre 0 e 
5 anos. Construído pelo grupo de trabalho 
do qual Veveu Arruda fez parte, o projeto foi 
defendido na última quinta-feira (13), du-

rante o módulo ‘Criando Sistemas e Políticas 
Fortes para a Promoção da Primeira Infância 
no Contexto Global’ .

O Programa de Liderança Executiva no 
Desenvolvimento da Primeira Infância, é 
promovido pelo Núcleo Ciência Pela Infân-
cia (NCPI) e foi ministrado por pesquisado-
res e profissionais de nível internacional, 
que lidam com o desenvolvimento da pri-
meira infância e a implantação de progra-
mas e políticas, dentre eles Norbert Schady, 

economista chefe do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID); Pia Rebello 
Britto, professora do Centro de Estudos da 
Criança da Escola de Medicina da Univer-
sidade de Yale, e Jack Shonkoff, diretor do 
Centro de Desenvolvimento da Criança da 
Universidade de Harvard.

Já o corpo discente do Programa é com-
posto por gestores públicos das instâncias 
municipal, estadual e federal, sendo Veveu 
Arruda o único Prefeito participante.

Universidade de Harvard
Veveu Arruda apresenta Programa de Cooperação 

Federativa para o desenvolvimento da Primeira Infância

Vespertinas da Inovação


