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FestMicro 2015
Prefeito de Sobral destaca importância da preparação 

de jovens para o empreendedorismo
“No meu entendimento, há um esforço, 

que deve ser intersetorial, no que diz respeito 
à formação das pessoas, sobretudo dos jo-
vens, para a atividade empreendedora, para 
os negócios, para a economia. Não basta ter-
mos uma escola de qualidade, é necessário 
que tenhamos uma preparação para a ativi-
dade econômica, para a atividade empreen-
dedora, para a produção. E, para mim, o foco 
na juventude é muito importante”, destacou 
Veveu Arruda em seu pronunciamento, du-
rante o VIII Encontro Estadual de Micro e 
Pequenos Empreendedores do Ceará (Fest-
Micro 2015).

O encontro aconteceu nesta sexta-feira 
(21) e reuniu centenas de empreendedo-

Domenico De Masi
Prefeitura traz a Sobral uma das maiores autoridades mundiais em 
sociologia do trabalho

A Prefeitura de Sobral irá realizar, nesta 
segunda-feira (24), às 19h, palestra com o 

sociólogo do trabalho, Domenico De Masi, 
internacionalmente reconhecido como um 
dos maiores pensadores contemporâne-
os sobre o trabalho e suas implicações nas 
vidas das pessoas, corporações e países. O 
evento acontecerá no Centro de Conven-
ções de Sobral e tem como tema ‘O profis-
sional competitivo: Conceitos modernos 
de gestão corporativa que mudarão sua 
maneira de enxergar o futuro’.  Direcionado 
para executivos regionais, CEOs e gestores 

de corporações públicas e privadas, o even-
to tem entrada gratuita.

Domenico De Masi é Italiano, tem uma 
sólida carreira acadêmica, com publicações 
de significativos artigos e livros desde os 19 
anos, o sociólogo virá ao Brasil para partici-
par de dois eventos sobre sociologia do tra-
balho. Além da palestra em Sobral,  ele tam-
bém participará do ‘Seminário Futura Trends’, 
realizado pelo Grupo O Povo de Comunica-
ção e pela Fundação Demócrito Rocha.

Combate à dengue é tema de encontro de 
profissionais de saúde no distrito de Rafael Arruda

Na última quarta-feira (19), profissio-
nais da saúde dos municípios de Sobral, 
Mucambo e Cariré estiveram reunidos para 
tratar das ações educativas a serem votadas 
para o combate do mosquito transmissor da 
dengue, que devem ser implementadas no 
Rafael Arruda. Localizado no limite entre os 
três municípios, o distrito sofre interferência 
das medidas preventivas adotadas pelas se-
cretarias de Saúde das três cidades.

“Estão reunidos aqui, representantes da 
saúde dos três municípios, mas a participa-
ção de outros setores também é bem-vinda. 
A educação, por exemplo, é uma grande par-
ceira para disseminar as informações dentro 
da comunidade”, frisou a coordenadora da 
Vigilância à Saúde de Sobral, Francisca Leite 
Escócio.

A preocupação com a prevenção surgiu 
com o grande número de famílias  utilizan-
do tanques para armazenar água, neste 
momento de estiagem. Muitas vezes estes 
reservatórios são mantidos descobertos ou 
semi cobertos. “A maioria dos focos de den-

gue encontrados no Rafael Arruda estão em 
tanques. Cuidados simples podem evitar a 
proliferação de mosquitos”, explicou o super-
visor geral de endemias de Sobral, Everton 
Carneiro. “O uso da tela nos reservatórios e 
a colocação de torneiras para a retirada da 
água evitaria a entrada do Aedes Aegypti”, 
finalizou.

De acordo com o secretario adjunto da 
Saúde, Zezé Leal, é preciso unir forças para 
combater o mosquito no distrito, “a meta é 
eliminar todos os focos antes dos festejos da 
criação da pastoral do distrito, que têm início 
no próximo dia 11 de setembro”.

Secretaria de Desenvolvimento Social divulga 
horário da 2ª fase da seleção pública para vagas 
no Cadastro Único e Programa Bolsa Família

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza (Seds) de So-
bral divulgou, na última quinta-feira (20), a 
relação com nomes dos candidatos e horá-
rios das entrevistas, referentes à segunda 
fase da seleção pública para vagas no Ca-

dastro Único e Programa Bolsa Família. Os 
aprovados irão prestar serviços por tempo 
determinado.

A segunda etapa irá acontecer entre os 
dias 24 e 25 de agosto, a partir das 8h, na 
própria Seds, localizada na Av. Dr. Guarany 
364, Derby Club. É recomendado que os 
candidatos compareçam ao local com ante-
cedência de no mínimo 30 minutos.

Estão sendo ofertadas vagas para digi-
tador, arquivista, entrevistador, atendente, 
assistente social, supervisor de campo e 
administrador de rede, com vencimentos 
variando entre R$ 910 a R$ 2.600. Além de 
vagas para serviços gerais e motorista, com 
vencimentos de R$ 910.

A divulgação do resultado da segunda 
etapa está prevista para sexta-feira (28).

Confira os horários das entrevistas no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Secretaria de Conservação 
de Sobral revitaliza 

áreas de convivência do 
Residencial Nova Caiçara

Visando ampliar o conforto e o bem-
-estar dos moradores do Residencial 
Nova Caiçara, a Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconv), está reali-
zando melhorias nas áreas de convivên-
cia do conjunto habitacional. Serviços 
como pintura de corredores, poda de 
árvores, serviço de roçagem e pintura 
dos prédios, fazem parte da ação, que 
teve início na última quarta-feira (19) e 
deve se estender até o próximo dia 28 
de agosto.

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

Novo Aeroporto de Sobral 
é tema do Café com o 

Prefeito Veveu
O programa de rádio Café com o 

Prefeito Veveu, desta segunda-feira 
(24), traz como tema o novo Aeroporto 
de Sobral. Incluído no Plano de Aviação 
Regional do Programa de Investimen-
tos em Logística - Aeroportos, do Go-
verno Federal, o aeroporto será cons-
truído na estrada de Santana do Acaraú, 
há 22 quilômetros do Centro de Sobral. 
“A boa notícia é que o Aeroporto Regio-
nal de Sobral, em todo o Brasil, é o mais 
avançado dentro do Plano de Aviação 
Regional por estarmos sempre acompa-
nhando cada passo do processo e já ter-
mos a área definida enquanto os outros 
ainda não têm”, comemora Veveu.

“Estamos pensando no desenvolvi-
mento de Sobral e Região Norte para os 
próximos 30 anos. O novo Aeroporto do 
Município está dentro da nossa estraté-
gia de dotar a cidade de uma logística de 
transportes para os dias atuais e para o 
futuro, impulsionar o desenvolvimento 
de Sobral e região, atraindo novos inves-
timentos. Terei o prazer, de ainda como 
prefeito, dar início a esta tão importante 
obra”, afirma o Prefeito.

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

res, no Centro de Convenções do município. Tradicionalmente realizado em 
Fortaleza, o FestMicro foi realizado em Sobral por conta do crescimento do 
número de micros e pequenos empreendedores na Região Norte do Estado.

Compras governamentais em micro e pequenas empresas e oportuni-
dades de financiamentos para pequenos negócios, foram alguns dos painéis 
apresentados, durante a FestMicro, que trouxe ainda a participação do supe-
rintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, que apresentou o ‘Movimen-
to Compre do Pequeno Negócio’.
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