
Boletim
MunicipalMunicipal

Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                                                  Ano XVIII - Nº 120 - Sobral, quinta-feira, 9 de julho de 2015

Boletim Municipal - Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                    Ano XVIII - Nº 120 - Sobral, quinta-feira, 9 de julho de 2015

Boletim
MunicipalMunicipal

Prefeito: José Clodoveu de Arruda Coelho Neto | Chefe de Gabinete do Prefeito:  Luciano de Arruda Coelho Filho | Assessora de Comunicação/Editora-chefe: Raquel 
Scarano do Amaral | Repórteres: Gabriele Oliveira, Manoel  Cruz, Ramirez Farias e Rayanne Colares | Diagramação: Fábio Fernandes e Laura Farias | Fotos: Luiz Queiroz | 
Impressão: Imprensa Oficial do Município (IOM)| Tiragem: 4.000 exemplares. Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP 62011-060 | e-mail: comunicacao@sobral.ce.gov.br 

A Colônia de Férias dos Centros de Re-
ferência de Assistência Social (Cras), além 
de muita diversão, está levando aprendi-
zado para crianças com até 6 anos de ida-
de, atendidas pelo Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 
É que, desde a última terça-feira (7), elas 
estão participando da Oficina de Segu-
rança Alimentar e Nutricional, que tem 
“o objetivo de promover a saúde através da 
alimentação saudável,” explica a nutricio-
nista Sara Félix. 

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

Programação da Colônia de 
Férias dos Cras incentiva 

alimentação saudável

Com o objetivo orientar jovens a ‘Como 
se comportar em uma entrevista de em-
prego’, a Agência de Inclusão Produtiva de 
Sobral promoveu, nesta quarta-feira (8), 
uma oficina direcionada para aqueles que 
buscam ingressar no mercado de trabalho. 
“Foram algumas orientações para esclare-
cer algumas dúvidas, quebrar um pouco o 
nervosismo deles, além de questões de com-
portamento, o que falar e até como se vestir,” 
explica a analista de inclusão produtiva da 
Agência, Roseane Barros.

“Muito bom participar de um treinamen-
to assim. Vi detalhes aqui, que era onde eu 
errava nas entrevistas que eu participava e 
isso nos ajuda a melhorar,” comemora o es-
tudante de administração, Jailson Alves. “É 

sempre interessante buscar um pouco mais de 
conhecimento para nos complementar e de-
senvolver,” ressalta a estudante de ciências 
sociais, Aline Oliveira.

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

Agência de Inclusão Produtiva realiza oficina para 
auxiliar jovens a ingressarem no mercado de trabalho

Na manhã de quarta-feira (8), o Distrito de Caracará rece-
beu a equipe de iluminação pública (IP) do Município para a 
realização de reparo nos postes das ruas e praças da localida-
de. O intuito da ação é restabelecer os pontos de luz, amplian-
do o conforto e a segurança dos moradores.

“A nossa missão é melhorar a vida da população a partir dos 
nossos serviços. Em Caracará realizamos todos os reparos neces-
sários para que as pessoas possam circular pelas ruas e espaços 
públicos com conforto e segurança”, ressalta o secretário de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), Jorge Trindade. 

A manutenção da iluminação pública de Sobral é desen-
volvida pela Prefeitura, através da Seconv. Desde maio, a po-
pulação pode solicitar os serviços da equipe de iluminação 
pública ligando gratuitamente para o ‘Disk Iluminação Públi-
ca’, através do telefone 0800-280-1441.

Distrito de Caracará recebe serviços de 
reparo na rede de iluminação pública

A reunião realizada na noite da última 
terça-feira (7), foi conduzida pelo geren-
te de Transportes de Sobral, José Prado, 
e contou com a presença de cerca de 
30 motoristas de transporte alternativo. 
Melhorias para a categoria e a obrigato-
riedade de passes livres foram algumas 
das pautas tratadas, durante o encontro. 
“Foi um momento importante para o trans-
porte público de Sobral, pois além de discu-
tirmos as melhorias para os profissionais, 
tratamos da necessidade de transportar 
idosos e deficientes do distrito de Jaibaras à 
sede do Município. Neste caso, a Prefeitura 
entrará com o apoio financeiro benefician-
do ambas as partes”, explica José Prado.

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

Representantes da Prefeitura 
e topiqueiros do Jaibaras 
se reúnem para tratar de 

melhorias para a categoria

Nesta quinta-feira (9), o auditório da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) será 
palco de discussões sobre temas como di-
reito à saúde, valorização dos profissionais 
de saúde, educação em saúde e financia-
mento do Sistema Único (SUS), durante a 
VII Conferência Municipal de Saúde.

O encontro contará com a presença 
do prefeito Veveu Arruda, da secretária 
de Saúde do Município, Mônica Lima, do 
secretário da Saúde do Estado, Henrique 
Javi e do membro da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa do Ministério da 

Saúde, Vladyson Viana. Também participa-
rão delegados, que representam a popula-
ção das diversas regiões de Sobral. À eles 
cabe a tarefa de propor políticas públicas 
que atendam às necessidades dos sobra-
lenses para serem encaminhadas às confe-
rências estadual e federal.

Serviço:
VII Conferência Municipal de Saúde
Local: Auditório da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), na antiga fábrica de tecido.
Horário: 8h

Sobral recebe XXVI edição 
do Festival Internacional 
Eurochestries

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural 
e artístico por meio da prática orquestral desenvolvi-
da por jovens músicos de 15 a 25 anos, a XXVI edição 
do Festival Internacional Eurochestries acontecerá em 
Sobral, entre os dias 12 e 22 de julho. O festival, que já 
aconteceu em países como França, Espanha, Polônia, 
Eslováquia, Rússia e Canadá; volta a Sobral para sua se-
gunda edição na América Latina.

Este ano, o Eurochestries receberá dois grupos inter-
nacionais, sendo um da Croácia e outro da Espanha, além de contar com a participação de 
músicos da UFC (campus Fortaleza e Sobral), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da 
Escola de Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil.

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

Prefeitura de Sobral realiza VII Conferência Municipal de Saúde

DURANTE LANÇAMENTO DA FENAIVA 
Prefeito de Sobral faz entrega solene da Lei do 

microempreendedor a Superintendente do Sebrae
Na manhã desta quarta-feira (8), o prefei-

to Veveu Arruda entregou uma cópia da Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa do Muni-
cípio ao superintendente do Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Joaquim Cartaxo Filho. O ato, que 
aconteceu durante o lançamento da Feira de 
Negócios do Vale do Acaraú (Fenaiva 2015), 
simbolizou o compromisso da gestão em ga-
rantir a formalização aos pequenos empre-
endedores de Sobral, que desde a sansão da 
nova lei, no último dia 18 de maio, passam a 
ter seus direitos assegurados.

“Com esse documento, o Veveu está ga-
rantindo um ganho social imediato para a 
doceira lá do mercado, para o vendedor de 
café do Becco, dentre outros sobralenses que 
até agora estavam na informalidade. A partir 
de agora eles têm benefícios como previdên-
cia social”, explicou Cartaxo. “Essa nova lei 
não vem apenas para moradores da sede de 

Sobral. A população dos distritos, principal-
mente aquelas pessoas que vivem da terra, 
também serão beneficiadas, assim, a ativi-
dade agrícola se torna um meio de vida mais 
seguro”, completou o prefeito Veveu Arruda.

A solenidade contou ainda com a pre-
sença do vice prefeito, Carlos Hilton Soares; 
do diretor do Centro de Educação a Distan-
cia, Herbert Lima, de secretários municipais, 
e de comunicadores da Região Norte. 

Fenaiva 2015

Com o intuito de reunir negócios, ca-
pacitação, empreendedorismo, educação e 
tecnologia, a Feira de Negócios do Vale do 
Acaraú (Fenaiva 2015), acontecerá entre os 
dias 23 e 25 de julho, no Centro de Educa-
ção a Distancia, localizado na rua Iolanda 
Barreto 317, Derby Clube.


