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Nesta quinta-feira (30) acontece, no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE), o III Agroca-
fé, um espaço dedicado para a discussão 
de temáticas da agricultura e da pecuá-
ria, apresentando novas tecnologias, in-
formações técnicas e políticas públicas 
voltadas para a agricultura familiar e ao 
agronegócio. Nesta edição do evento, 
o tema ‘As perspectivas para o agrone-
gócio: a sucessão da família rural’, será 
apresentado pela consultora do Sebrae, 
Tereza Mota. 

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

III Agrocafé discute com a 
juventude a sucessão no campo

A Prefeitura de Sobral, divulgou nesta 
quarta-feira (29), o resultado preliminar 
da primeira etapa do processo de sele-
ção pública para contratação temporária 
de profissionais das áreas de arquitetura, 
engenharias civil e ambiental, tecnologia 
da construção civil, tecnologia em sane-
amento ambiental, biologia, geologia e 
geografia. Os aprovados irão atuar na Au-
tarquia Municipal Meio Ambiente, como 
agentes de fiscalização (nível superior) e 
agente de meio ambiente (nível médio).

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

Prefeitura divulga resultado 
preliminar da primeira etapa de 

seleção pública para AMMA

63 ruas do Centro de Sobral tiveram o 
sistema de esgotamento sanitário ampliado 
através do Projeto de Ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário, coordenado pela 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
de Obras (Sebras). Como parte da ação, a 
equipe técnica socioambiental da Sebras 
está realizando visitas domiciliares na re-
gião, informando aos moradores e comer-
ciantes da região que eles já podem realizar 
a ligação do esgoto de sua residência à cai-
xa de inspeção, colocada na calçada duran-
te a execução da obra.

“O nosso objetivo, a partir dessas ações, 
é ampliar os serviços de saneamento básico 
urbano no Município e promover a qualidade 

de saúde e de vida da população sobralense”, 
explica o secretário de Obras, Ilo Santiago. 

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

Prefeitura intensifica obras de ampliação da 
rede de esgoto do Centro de Sobral

A publicação, que levou dois anos para 
sua conclusão e teve como idealizador o 
prefeito Veveu Arruda, será lançada nesta 
quinta-feira (30), às 19h30, no Theatro São 
João, como parte integrante do calendário 
comemorativo aos 242 anos de Sobral.

Reunindo aspectos como a imponência 
do patrimônio histórico, cultural, artístico, 
econômico, a determinação do povo sobra-
lense e as belezas naturais do Município, a 

obra contou com fontes de pesquisas como 
o acervo do Museu Dom José, relatos dos 
proprietários de prédios e casarões históri-
cos, pesquisas junto aos artesãos e comer-
ciantes, dentre outras.

De acordo com a secretária da Cultu-
ra e do Turismo, Eliane Leite, “o livro traduz 
o presente numa linguagem que prende a 
atenção do leitor e o faz interpretar o porvir 
desvendando segredos e mistérios de ruas, 
edifícios e monumentos centenários, graças à 
colaboração de muitas famílias que abriram 
as portas de suas casas e permitiram o acesso 
a acervos valiosos na elaboração e ilustrações 
da publicação.”

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

Sobral 242 anos

Livro Sobral Solar será lançado hoje

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Esporte, 
realizou na tarde da terça-feira (28), manutenção e reparos da 
rede elétrica do Campo de Futebol da Margem Esquerda. Servi-
ços como instalação e substituição de lâmpadas e reatores foram 
feitos para garantir uma iluminação eficiente e maior segurança 
aos frequentadores do equipamento.

Sete homens realizaram o serviço, que contou com a vistoria 
do secretário do Esporte, Rosaldo Freire, e o acompanhamento 
do adjunto da pasta, Camilo Cavalcante. De acordo com o titular 
da Secretaria a ação “faz parte da iniciativa da Gestão Pública Mu-
nicipal em revitalizar, modernizar e manter em total funcionamen-
to os equipamentos de lazer existentes no Município, entendendo 
a importância destes equipamentos para a população usuária e a 
comunidade em que se localizam”.

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

Rede de iluminação do campo de futebol 
da Margem Esquerda recebe reparos

A Prefeitura Municipal, por meio da 
Secretaria do Esporte, promoverá na 
próxima sexta-feira (31), no bairro Padre 
Palhano, das 16h às 19h30, a quarta e 
última edição do Projeto Rua de Lazer. O 
objetivo é contribuir para o incentivo da 
interação social e a melhoria na qualida-
de de vida dos habitantes de Sobral.

Diversas atividades como, circuito 
recreativo, torneio de futsal, aulão de 
ritmos, hip-hop, pintura no rosto, pintu-
ra em desenho, tênis de mesa, xadrez, 
damas, peteca, demonstração de bad-
minton, street dance, zumba e grupo de 
dança para idosos, serão ofertadas gra-
tuitamente à população do Padre Palha-
no, bem como das adjacências.

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

RuA dE LAzER
Secretaria do Esporte oferta 
esporte, jogos e lazer para 

população do Padre Palhano

Rio 2016
Reunião de planejamento discute revezamento da 

Tocha Olímpica em Sobral
Ocorrida na tarde desta quarta-feira (29), 

a reunião discutiu questões estratégi-
cas como o percurso do revezamento da 
tocha olímpica, a seleção dos condutores, 
programação e locais para a celebração, 
estrutura necessária, locais de coleta, pro-
dução de peças publicitárias, entre outras. 
O encontro contou com a presença do 
Prefeito Veveu Arruda, representantes do 
secretariado de Sobral, Guarda Municipal, 
Coordenadoria de Trânsito e Transporte Ur-
bano (CTTU), Polícia Militar e a da gerente 
regional das olimpíadas, Jeniffer Oliveira.

Previsto para junho de 2016, o reveza-
mento da tocha, que passará por 300 cida-
des brasileiras, em Sobral contará com 60 
condutores. Eles percorrerão, ao todo, 12 
quilômetros com a chama acesa.  

Para o prefeito Veveu “a realização das 
olimpíadas no Brasil é uma conquista brasi-
leira, não só porque traz um dos momentos 
mais importantes das atividades esportivas 
mundiais, mas porque é geradora de estímu-
lo da prática esportiva, de negócios e recur-
sos. Nós teremos uma dimensão disso aqui 
uma vez que, a tocha ao pernoitar em Sobral, 
com uma programação importante, será um 
momento não apenas de celebração, união 

e fortalecimento das nossas características, 
mas um marco histórico para a cidade, e isso 
tudo através da articulação entre Município, 
Estado e União”.

Doze cidades do Ceará estão incluídas 
no tour, mas apenas Sobral e Fortaleza se-
rão ‘Cidades Celebração’, com um percurso 

do revezamento da tocha mais extenso e 
uma celebração no encerramento do dia. 
Esta será a primeira vez que os Jogos Olím-
picos serão sediados na América do Sul e a 
segunda vez na América Latina, depois da 
Cidade do México, em 1968.

Iniciado levantamento de dados do Programa de Apoio à Gestão Pública
Seguindo o cronograma de execução do Programa de Apoio 

à Gestão Pública, nesta quarta-feira (29), secretários municipais e 
técnicos estiveram reunidos com consultores do Instituto Voto-
rantim, que iniciam a coleta de dados para análise e elaboração 
do diagnóstico. O estudo apontará as principais demandas do 
Município para desenvolvimento do Programa, que visa aprimo-
rar processos e ferramentas de gestão, alcançando a eficiência 
dos gastos públicos para atender melhor o cidadão.

Numa parceria com a Votorantim Cimentos, o Programa de 
Apoio à Gestão Pública é desenvolvido pelo Instituto Votorantim 
em 18 municípios brasileiros que contam com unidades de ne-
gócio do Grupo Votorantim e tem como objetivo apoiar projetos 
de modernização da gestão pública, nas áreas tributária, finan-
ceira e patrimonial, educação, saúde e assistência social, além de 
capacitação dos gestores e servidores do município.


