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O sociólogo do trabalho Domenico 
De Masi, ministrou palestra em So-
bral, na noite da última segunda-

-feira (24), para um público de cerca de 700 
pessoas. O italiano, autor do livro ‘O Ócio 
Criativo’, veio ao Brasil para participar do 
Seminário Futura Treds, realizado pela Fun-
dação Demócrito Rocha e o Grupo O Povo 
de Comunicação, em Fortaleza. Convidado 
pelo prefeito Veveu Arruda, Domenico veio 
ao Município falar do seu último livro ‘O Fu-
turo Chegou’, que traz a sociedade brasileira 
como um modelo a ser seguido. “Estamos 
iniciando um processo de planejamento es-
tratégico no Município de Sobral, com uma 
visão de futuro para os próximos 30 anos. Não 
para a Prefeitura, mas para a Cidade, para a 
sociedade. As reflexões do professor Domeni-
co De Masi são importantes para que nós pos-
samos construir com solidez este caminho”, 
afirmou Veveu Arruda.

A iniciativa do Prefeito foi destacada pelo 
vice-presidente do Grupo de Comunicação 
O Povo, João Dummar Neto, idealizador do 
Futura Trends. “Quando anunciamos a vida 
do professor De Masi a Fortaleza, a primeira 

ligação que recebemos foi a do Veveu. Ele teve 
a sensibilidade de perceber que precisamos 
de pessoas que olhem longe, que enxerguem 
o futuro”, ressaltou Dummar. Nessa perspec-
tiva, o secretário de Educação do Estado, 
Maurício Holanda, destacou a importância 
da presença dos profissionais da área para 
a construção de uma sociedade promissora. 
“Sobral é um Município que ao longo dessas 

últimas duas 
décadas tem 
dado algumas 
lições para o 
Brasil. Mas só 
tem feito isso, 
só tem podido 
ensinar, por-
que tem esta-
do sempre dis-

posto a aprender. Que a gente continue nesse 
clima e nessa disposição de ser uma comuni-
dade que aprende”.

O evento; que foi uma iniciativa da 
Prefeitura de Sobral, em parceria com o 
Governo do Estado do Ceará e a Fundação 
Demócrito Rocha; contou ainda com a par-
ticipação de empresários, formadores de 
opinião, educadores, pesquisadores e au-
toridades municipais. Eles puderam acom-
panhar, de forma descontraída, as teorias 
desenvolvidas por um dos maiores pensa-
dores contemporâneos sobre o trabalho e 
suas implicações nas vidas das pessoas, cor-
porações e países.

Inicialmente, foram abertas 500 vagas, 
no entanto, diante da procura, mais 190  
foram disponibilizadas, todas com acesso 
gratuito.

Sociólogo italiano
Domenico de Masi ministra palestra em Sobral para 

cerca de 700 pessoas

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Comba-
te à Extrema Pobreza (Seds) irá realizar, nesta quarta-feira (26), o ‘I 
Seminário da Economia Solidária: uma estratégia de inclusão so-
cioprodutiva’. O encontro acontecerá a partir das 17h30, no Centro 
de Educação à Distância (CED), e contará com a presença do secre-
tário Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 
Emprego, professor Paul Singer.

O evento irá discutir a crescente necessidade de se fomentar a 
economia solidária; um jeito diferente de produzir, vender, com-
prar e trocar; sendo uma alternativa inovadora na geração de tra-
balho e renda.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Sobral, em parceria 
com a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e a Rede Cea-
rense de Economia Solidária.

Prefeitura de Sobral promove I Seminário da Economia Solidária do Município

Visando ampliar a qualidade de vida dos 
moradores do Residencial Nova Caiçara, 61 
líderes do conjunto habitacional se reuni-
ram, na última quinta-feira (20), na Escola 
Lysia Pimentel para tratar de melhorias, 
através das ações sociais ofertadas pela Pre-
feitura de Sobral. A realização de projetos 
de lazer, esporte, música, recreação, oficinas 
de saúde e bem estar foram debatidos pelas 
lideranças e técnicos da coordenadoria de 
habitação da Secretaria de Urbanismo do 
Município.

“O nosso objetivo nesse encontro é ouvir 
as opiniões e motivar as lideranças do Nova 
Caiçara para que haja uma maior participa-
ção dos moradores nas nossas ações”, explica 
a técnica habitacional da Prefeitura, Rosa 
Rodrigues. Para a secretária de Urbanismo, 
Gizella Gomes, “o diferencial da nossa gestão 

é o diálogo com a comunidade, a participa-
ção ativa da população nas nossas ações, o 
que faz de Sobral uma cidade cada vez mais 
humana”.

Muitos desses projetos, como os de es-
porte e lazer, já estão beneficiando mora-
dores de todas as idades. Para participar, os 
interessados devem procurar as assistentes 
sociais da Seurb ou os coordenadores de 
cada área.

Prefeitura reúne líderes do Residencial Nova Caiçara 
para tratar de melhorias para a comunidade

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à Ex-
trema Pobreza (Seds) de Sobral irá realizar, 
a partir das 7h30, no Centro de Educação a 
Distância (CED), o ‘I Seminário de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade’. O en-
contro acontece em comemoração aos 15 
anos de implantação do Abrigo Domiciliar 
do Município, que tem a proposta de aco-
lher provisoriamente crianças e adolescen-
tes com idades entre 6 e 17 anos, que tive-
ram algum de seus direitos violados.

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

Processo de adoção é debatido durante I Seminário 
da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Desde o começo do mês de agosto, o 
Projeto Coleta Seletiva Agendada, desen-
volvido pela Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos da Prefeitura de Sobral, 
já realizou 19 coletas em bairros e distri-
tos do Município. Nesta quarta-feira (26), a 
ação estará beneficiando os bairros Paraíso 
das Flores e Alto da Brasília, das 8h as 12h e 
das 14h as 18h, respectivamente. O material 
recolhido é convertido em bônus na conta 
de energia, através do Programa Ecoelce, da 
Companhia Energética do Ceará (Coelce). 

Até o fim do mês, mais quatro localidades 
receberão o Projeto.

Os interessados em fazer a troca dos re-
síduos por bônus na conta de energia, de-
vem se dirigir a um dos pontos de coleta na 
data agendada e entregar o material reciclá-
vel, como papel, papelão, plástico, garrafas 
pet, alumínio, ferro, garrafas de vidro e ba-
terias de veículos. O Projeto Coleta Seletiva 
Agendada é desenvolvido pela Prefeitura 
de Sobral, em parceria com a empresa de 
Reciclagem Josefaz.

Moradores dos bairros Paraíso das Flores e Alto da 
Brasília recebem o Projeto Coleta Seletiva Agendada

Para apresentar técnicas em cortes de 
cabelo, bem como proporcionar conheci-
mento e atualização sobre novas tendên-
cias, o X Encontro da Beleza e Moda de 
Sobral irá realizar na próxima quinta-feira 
(27), a partir das 19h, na Praça São João, 
um workhair gratuito em cortes masculi-
nos e femininos.

O encontro, que acontecerá durante a 
tradicional feira da Associação dos Arte-
sãos de Sobral (Asas), contará com a pre-
sença dos profissionais da beleza Marcelo 
Bruno e Eliesio Monte.

Sobeleza 2015
O X Encontro da Beleza e Moda de 

Sobral – Sobeleza, irá acontecer entre os 
dias 30 e 31 de agosto e é uma iniciativa 
da Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE). 

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

Sobeleza 2015
Cortes de cabelo, tendência e 

estilos são temas do workshop

Os moradores dos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo poderão com-
prar, a partir desta quarta-feira (26), filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. Isto porque, o Caminhão 
do Peixe estará visitando estes bairros 
até a próxima sexta-feira (28).

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.
Programação:
•  26 de agosto (Quarta-feira)
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
•  27 de agosto (Quinta-feira)
Irmã Anísia Rocha - Sumaré
•  28 de agosto (Sexta-feira)
Caixa d’água - Alto do Cristo

 Peixe e derivados chegam
a consumidores de três 

bairros esta semana


