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O programa de rádio Café com o Pre-
feito Veveu, desta segunda-feira (27), 
aborda o Plano de Recuperação das Es-
tradas Vicinais, que já recuperou mais de 
33 estradas, totalizando mais de 115 km 
de estradas rurais. “O nosso objetivo com 
esse trabalho é melhorar o trânsito das 
pessoas e da produção agrícola de distritos 
e localidades e, principalmente, oferecer 
boas condições para o transporte escolar”, 
diz o prefeito Veveu.

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

Recuperação das 
estradas vicinais
é tema do Café
com o Prefeito
Veveu

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa) está com inscrições aber-
tas para 15 vagas no Curso de Gravura - Téc-
nicas Aditivas. Com carga-horária de 60h/ 
aula, a formação é gratuita e será realizada 
entre os dias 27 de julho e 7 de agosto, com 
aulas das 17h às 21h. Os interessados deve-
rão realizar inscrições na Ecoa, localizada na 
Travessa Adriano Dias de Carvalho, nº 135, 
Centro (ao lado do Restaurante Popular).

O curso será ministrado pelo artista es-
panhol José Rincón, uma das referências 
mais importantes das obras gráficas da Pe-
nínsula Ibérica e, talvez, o mestre que mais 
tem formado gravadores na história recente 
das artes espanholas.

A iniciativa, que é uma realização da 

Ecoa, integra o Projeto “Vidas em Ascensão” 
e conta com o apoio financeiro do Governo 
do Estado, por meio da Casa Civil, da Pre-
feitura Municipal, através da Secretaria da 
Cultura e do Turismo, e da Petrobrás. Mais 
informações: (88) 3111-1661.

Ecoa abre inscrições para Curso de Gravura 
com o artista espanhol José Rincón

 A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv) realizou, na sexta-feira (24), uma 

ação de limpeza no bairro Sinhá Sabóia, de 
onde foram retirados, com a ajuda de ca-
çambas e pá mecânica, sete carradas de lixo. 
Os resíduos foram encaminhados ao aterro 
sanitário do Município.

“Constantemente estamos realizando a 
manutenção da limpeza do bairro Sinhá Sa-
bóia. Agora, é importante a população nos 
ajudar contribuindo com a conservação do 
serviço que vem sendo feito”, ressalta o secre-
tário de Conservação e Serviços Públicos, 
Jorge Trindade.

População do Sinhá Sabóia recebe 
mutirão de limpeza da Prefeitura

Espaço dedicado para a discussão 
de temáticas da agricultura e pecuária, 
o III Agrocafé será realizado na próxima 
quinta-feira (30), apresentando novas 
tecnologias, informações técnicas e po-
líticas públicas voltadas à agricultura 
familiar e ao agronegócio. Este ano, o 
encontro trará como tema ‘As perspec-
tivas para o agronegócio: a sucessão da 
família rural’, ministrado pela consultora 
do Sebrae, Tereza Mota.

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

III Agrocafé discute a 
sucessão no campo

Jovens com idade entre 14 e 17 anos po-
derão se inscrever, a partir desta segunda-
-feira (27), no programa Guarda Mirim da 
Secretaria de Cidadania e Segurança do 
Município. O programa de estágio, que nes-
te semestre aumentou o número de vagas 
para 130, foi criado em 2004 e atua na inte-
gração social e formação moral e cívica dos 
adolescentes.

Entre os dias 27 e 31 de julho, as inscri-
ções acontecerão nos distritos, já entre os 
dias 3 e 7 de agosto, as inscrições são dire-
cionadas para os jovens da Sede. Os aprova-
dos na seleção, receberão uma bolsa-auxílio 
mensal no valor de RS 126,60, durante o pe-
ríodo do estágio.

Para participar os interessados deverão 

residir em Sobral, ter o consentimento for-
mal dos pais e estar matriculado na escola, 
a partir do 6º ano do ensino fundamental. 
Entre os documentos necessários para a ins-
crição estão comprovante de escolaridade, 
cópia da certidão de nascimento ou identi-
dade e cópia do comprovante de residência.

Shows com Marcus Caffé
e Receita pra Choro

encantam sobralenses

Realizado na última quinta-feira (23), 
no Largo das Dores, o show atraiu cen-
tenas de espectadores que assistiram a 
apresentação do grupo Receita pra Cho-
ro e do cantor Marcus Caffé.  O show, que 
compõe o calendário de apresentações 
do Programa de Formação de Plateias e 
Indústria Criativa (Ecoar), é desenvolvi-
do pela Escola de Cultura, Comunicação, 
Ofícios e Artes (Ecoa).

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

Guarda Mirim abre inscrições para a 
23ª turma nesta segunda (27)

Vice governadora, Izolda Cela, apresenta Programa 
Ceará Pacífico aos gestores da Prefeitura de Sobral

Na tarde da última quinta-feira (23), a 
vice governadora e primeira dama 
de Sobral, professora Izolda Cela, 

acompanhada do prefeito Veveu Arruda, 
se reuniu com secretários municipais para 
apresentar o Programa Ceará Pacífico e o 
processo de implantações de suas ações no 
Município. “O projeto é mais do que um pa-
cote de ações de melhorias nas estruturas de 
segurança. É um plano com políticas sociais 
que possam colaborar com a redução da vio-
lência, com a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades”, esclareceu a Vice gover-
nadora.

O encontro contou ainda com a presen-
ça de representantes da ONG Movimento 
de Saúde Mental Comunitário, que atua no 
bairro do Bom Jardim em Fortaleza e co-
ordenará a implantação do Ceará Pacífico 
em Sobral. “Iremos mobilizar o potencial co-
munitário de alguns bairros, principalmente 
o Residencial Nova Caiçara. Vamos atuar no 
processo de acolhimento, escuta, mobilização 
e organização, pensando sempre na perspec-

tiva de transformação da qualidade de vida 
das pessoas, fomentando oportunidades de 
estudo, de trabalho, e desenvolvimento da 
autoestima”, afirmou Padre Rino Bonvini, 
presidente da ONG.

“Este primeiro encontro foi direcionado 

para traçar um planejamento e definir áreas 
de implantação do projeto piloto. Já no início 
de agosto, outra reunião será realizada com 
os gestores da Prefeitura, nela será elaborado 
o planejamento estratégico”, afirmou o pre-
feito Veveu Arruda.

Feira de Negócios do Vale do Acaraú 2015 reúne mais de 4 mil pessoas 
O Centro de Educação a Distância do Ceará (CED) foi palco da 

abertura da 29° edição da Feira de Negócios do Vale do Acaraú – Fe-
naiva, na noite da última quinta-feira (23). Cerca de duas mil pesso-
as, entre empresários, empreendedores, estudantes e sociedade em 
geral, passaram pelo primeiro dia do evento, que foi aberto pelo do 
vice-prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares, o diretor técnico do Se-
brae no Ceará, Alci Porto Gurgel, e do diretor do CED, Herbert Lima. 

Na oportunidade, o vice-prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares, 
falou sobre os resultados positivos da economia de Sobral e reiterou 
a importância da Fenaiva para o Município. “Sobral é a cidade dos 
grandes investimentos. As empresas privadas do Município estão 
ampliando as vagas de emprego e melhorando a qualidade de vida 
da população. Tudo isso acontece devido o forte impacto positivo 
que a cidade tem sobre esse setor. Não à toa, ano que vem comple-
tamos 30 anos de Fenaiva em Sobral”, comemorou o Vice-prefeito.

Como prova dos bons resultados econômicos do Município, 
Carlos Hilton anunciou que “em 2017, pela primeira vez, a Feira do 
Empreendedor será realizada em Sobral. Esse é um marco pois esse 
evento nunca saiu de Fortaleza”.

Com 29 anos de tradição, a Fenaiva tem sido uma das maiores 
feiras dessa área do Interior do Nordeste. Este ano, durante os três 

dias de evento, cerca de quatro mil pessoas passaram pela Feira.
A Fenaiva é realizada pelo Sebrae com o apoio do Governo do Es-

tado do Ceará, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, da Seduc, por meio do Centro de Educação a Distância do 
Ceará (CED), e da Prefeitura de Sobral, por intermédio da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE).


