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Seminário debate investimentos para Macrorregião Sertão de Sobral

Sobral sediou, nesta terça-feira (3), o primeiro seminário regional 
para debater a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016 e o Pla-
no Plurianual (PPA) 2016-2019 do Estado do  Ceará. Promovida pela 
Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), a solenidade foi realizada 
no auditório da Universidade Estadual Vale do Acaraú e contou com 

a participação de prefeitos, secretários e lideranças da Região Norte.
Representando os gestores municipais da Região, o prefeito de 

Sobral, Veveu Arruda, destacou a importância da iniciativa para pen-
sar o fortalecimento de políticas para o desenvolvimento integral 
das Regiões. “Temos desafios que são regionais por isso a iniciativa da 
Assembleia reforça nossa necessidade de pensar o desenvolvimento da 
Região. Ações na área da segurança pública, enfrentamento da estia-
gem, fortalecimento da estrutura de saúde e formação profissional são 
as principais demandas da Região”, afirmou.

Para todo o Estado do Ceará estão previstos mais de R$ 101 
bilhões no Plano Plurianual para os próximos quatro anos e a Lei 
Orçamentária Anual 2016 prevê recursos de R$ 24,3 bilhões para 
despesas e investimentos, divididos nos eixos governamentais dos 
7 Cearás: o Ceará da Gestão Democrática por resultados; Ceará Aco-
lhedor; o Ceará de Oportunidades; o Ceará Sustentável; o Ceará do 
Conhecimento; o Ceará Saudável, e o Ceará Pacífico. Para Sobral e 
mais 17 municípios, que compõem a Macrorregião Sertão de Sobral, 
serão destinados na proposta orçamentária do próximo ano R$674,9 
milhões, sendo R$190,3 milhões para investimentos.

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

PRODECON
Prefeitura realiza 38ª reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico de Sobral

Com o objetivo de ampliar o número de 
empregos em Sobral, foi realizada na última 
terça-feira (27), a 38ª reunião do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico (CDE) do 
Município, presidida pelo prefeito Veveu 
Arruda e pela secretária da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), Daniela 
Costa.

Durante o encontro, foram discutidos 
projetos voltados para a geração de empre-
go e a ampliação da renda dos sobralenses, 
como a expansão do Pinheiro Supermerca-
do, que terá um novo conceito de centro 

comercial, gerando mais 200 empregos di-
retos, e a instalação de um Call Center, que 
deverá abrir entre 800 a 1000 novas vagas.

De acordo com Veveu Arruda, os empre-
endimentos receberão apoio da Prefeitura, 
por meio do Programa de Desenvolvimento 
Econômico do Município (Prodecon), coor-
denado pela STDE, com o objetivo de atrair 
empresas de mão de obra intensiva, não 
poluentes, ou que possuam elevado grau 
tecnológico, que se integrem à cadeia pro-
dutiva local e estimulem a implantação de 
um núcleo de indústrias modernas.

Prefeitura de Sobral apoia Congresso de 
Inovação e Competitividade Regional

Voltado a empresários, executivos, ges-
tores, consultores, professores e estudantes, 
o ‘Congresso Inovação e Competitividade 
Regional: como inovar?’ acontecerá nos dias 
5, 6, 7, 13 e 14 de novembro, no Centro de 
Convenções de Sobral.

Uma realização da coordenadoria de 
extensão da Faculdade Luciano Feijão, o 
encontro tem o objetivo de alinhar concei-

tos fundamentais para o entendimento da 
inovação como fator de competitividade. 
Os interessados em participar deverão se 
inscrever pelo endereço eletrônico www.
eventick.com.br/sgesobral2015. As inscri-
ções são gratuitas e as vagas limitadas.

Integrando a Semana Global do Em-
preendedorismo, o encontro conta com o 
apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior do Estado do Ceará 
(Secitece), Fundação de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico do Estado 
do Ceará (Funcap), Rede de Núcleos de Ino-
vação Tecnológica do Estado do Ceará (Re-
denitCe) e da Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE).

Confira a programação no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Ecoa recebe apresentações 
gratuitas do espetáculo 

‘BR Trans’
De 4 a 6 de novembro, o teatro da 

Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios 
e Artes (Ecoa) receberá o monólogo ‘BR 
Trans’. Encenado pelo ator e autor do 
texto, Silvero Pereira, sob a direção de 
Jezebel De Carli, a montagem aborda 
acontecimentos reais e ficcionais, que 
se misturam sob o mote da desconstru-
ção de preconceitos, e lançam um olhar 
poético para as experiências de vida da 
travestilidade e da transexualidade.

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

Projeto Gente Solidária 
Artesãs buscam 

financiamento coletivo 
para expandir negócios

Quatro grupos de artesãs do projeto 
Gente Solidária de Sobral, com mais de 
30 participantes, estão inovando a fim 
de expandir seus negócios através de 
uma ideia colaborativa. É o projeto FIA 
{oficina de artesãs} desenvolvido pela 
Prefeitura de Sobral junto ao Instituto 
de Assessoria para o Desenvolvimento 
Humano (IADH). A ideia consiste em um 
financiamento coletivo (crowdfunding) 
do trabalho desenvolvido por elas.

O grupo formado por mulheres 
do bairro do Sumaré e dos distritos de 
Aracatiaçu, Taperuaba e Jaibaras teve, 
durante alguns meses, a consultoria 
da marca Catarina Mina para que fos-
se desenvolvida uma mini coleção. A 
partir disso, surgiu a ideia de utilizar a 
plataforma do Catarse, um dos princi-
pais sites de financiamento coletivo do 
mundo, para custear a produção e o 
crescimento do grupo, potencializando 
a rentabilidade das artesãs.

Para conhecer mais e participar 
acesse o Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br).

Embaixadora de Cuba visita Sobral para fortalecer parcerias

Sobral recebeu, nesta terça-feira (3), a vi-
sita da Embaixadora de Cuba no Brasil, 
Marielena Ruiz Capote, acompanhada do 

secretário da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, Inácio Arruda. A comitiva foi rece-
bida pelo prefeito Veveu Arruda e secretários 
municipais, no aeroporto Virgílio Távora, em 
Sobral, pela banda de música e pelos guardas 
municipais.

A primeira visita foi à Praça da Cuba, fru-
to de um convênio de cooperação cultural e 
científica celebrado entre Sobral e a província 
de Havana. “A parceria entre Sobral e Cuba vem 
de longa data e essa praça é uma demonstra-
ção disso. Mas temos oportunidades e devemos 
identificar novas possibilidades de cooperação 
e troca de experiências na área cultural em que 
podemos continuar trabalhando juntos”, afir-
mou a embaixadora.

Já na Escola de Formação em Saúde da 
Família Visconde de Sabóia, A embaixadora 
cubana, acompanhada das conselheiras Cris-
tina Luna e Raciel Proenza e da Cônsul Geral, 
Laura Pujol, foi recebida com uma apresen-
tação cultural e pode conversar com os 18 
médicos cubanos que atuam em Sobral pelo 
Programa Mais Médicos, do Governo Federal. 
“Para Cuba tem sido uma honra poder contribuir 
com um programa como esse, numa coopera-
ção que o cubano dá e recebe também, porque 
vocês têm equipes maravilhosas e temos apren-

dido muito com esse trabalho com as equipes de 
saúde. E gostaria de ratificar o compromisso de 
Cuba de continuar contribuindo para a continui-
dade deste programa de tanto sucesso, que leva 
médicos a lugares distantes”, disse a embaixa-
dora.

O prefeito Veveu falou da importância da 
presença da embaixadora em Sobral. “É uma 
forma de ampliar e fortalecer as relações que 
Sobral deseja sempre ter com Cuba não apenas 
na área da saúde, mas em outras áreas. Cuba 
tem resultados muito bons em educação, cultu-
ra, esporte, nos desafios que Cuba enfrenta com 

competência e transforma em referência para o 
mundo”, afirmou Veveu Arruda, destacando os 
resultados positivos alcançados na sua admi-
nistração como a menor taxa de mortalidade 
infantil da história do município (8,9); a redu-
ção de 90% do número de famílias em extre-
ma pobreza, e Sobral conquistar o 1º lugar no 
Brasil como o município que oferece as me-
lhores oportunidades de aprendizagem para 
crianças e adolescentes.

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


