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Instalação de cloradores beneficiará mais de mil famílias da zona rural 
do Município

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Agricultura e Pe-
cuária (Seagri) e da Secretaria de Obras (Sebras), está instalando 10 
sistemas de cloradores em localidades rurais do Município. O obje-
tivo da ação, que teve início nesta segunda-feira (9), no distrito do 
Jordão, é melhorar a qualidade da água para o consumo humano. Ao 
todo, mais de mil famílias serão beneficiadas.

“A partir de agora as famílias da zona rural serão beneficiadas com 
esse novo equipamento que trata a água das casas e, consequentemen-
te, irá melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”, explicou a titular 
da Seagri, Luiza Barreto.

A instalação dos cloradores segue até a próxima sexta-feira (13) 
e conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará. Além do Jor-
dão, também receberão os sistemas, os distritos do Boqueirão, Patos 
e Recreio.

Gente Solidária
Fundo Rotativo Solidário é criado por produtores 
do distrito de Aracatiaçu

Na última segunda-feira (9), grupos 
produtivos de pescadores, artesãos e gas-
tronomia do Projeto Gente Solidária do 
distrito de Aracatiaçu se reuniram, no Salão 
Paroquial para o evento de adesão do re-
cém criado Fundo Rotativo Solidário (FRS) 
e posse de sua diretoria. Como previsto no 
Projeto Gente Solidária, a criação de fundos 
é uma forma encontrada para financiar os 
próprios produtores.

A ideia é criar um patrimônio coletivo, 
para que eles possam se desenvolver de for-
ma participativa, sendo que eles mesmos 
gerenciam o seu funcionamento. O acesso 
ao FRS se dará de duas formas. A primeira 
é para atendimento emergencial de cada 

investidor. “Se houver a necessidade da com-
pra de um remédio, um botijão de gás ou 
outra eventualidade, este associado poderá 
obter um empréstimo junto ao Fundo Rotati-
vo, pagando, em até 30 dias, sem acréscimo 
de juros”, explicou a consultora do Instituto 
de Assessoria para o Desenvolvimento Hu-
mano (IADH), Conceição Faheina, que coor-
denou a criação do FRS. A outra forma de 
empréstimo é para investimento dos gru-
pos produtivos. Neste caso, os pagamentos 
poderão ser parcelados, sendo acrescidos 
juros de 1% ao mês.

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

Acompanhado por parte da imprensa sobralense, o chefe de Gabinete da Prefeitura, Luciano 
Arruda, visitou, na noite da última segunda-feira (9), as obras da Praça da Várzea. O equipa-
mento será entregue à população até o final do ano.

Guardas-Mirins participam 
de curso de primeiros 

socorros
130 adolescentes que integram o 

programa de estágio da Guarda-Mirim 
de Sobral estão participando nesta se-
mana de um curso de Primeiros Socor-
ros. O curso aborda a teoria e a prática 
de aplicação das primeiras ações em 
caso de desmaios, convulsões, aciden-
tes e outros procedimentos que contri-
buam para preservar e proteger a vida 
do indivíduo, que por razões maiores 
não está em condições de cuidar de si 
próprio.

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

Prefeitura capacita 
jovens em técnicas de 

recrutamento
Realizada entre os dias 3 e 5 de no-

vembro, no Centro de Convenções de 
Sobral, a capacitação ‘A arte do recruta-
mento – Como atrair os talentos certos 
para o seu negócio’ certificou 20 jovens, 
que participaram de oficina voltada à 
orientação para o mercado de trabalho.

Durante a formação, os participan-
tes receberam conhecimentos relacio-
nados à importância do recrutamento e 
seleção; tipos de recrutamentos (misto 
e interno); como identificar os talentos 
certos para uma empresa; e gestão de 
pessoas como ferramenta para o suces-
so.

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

Três bairros recebem o 
Caminhão do Peixe nesta 

semana
Moradores dos bairros Pedrinhas, Su-

maré e Alto do Cristo poderão comprar, a 
partir desta quarta-feira (10), filé, linguiça 
e bolinha de peixe por valores mais aces-
síveis. Isto porque, o Caminhão do Peixe 
estará visitando estes bairros até sexta-
-feira (13). 

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da Agri-
cultura e Pecuária, o Projeto Caminhão 
Feira do Peixe conta com o apoio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura e beneficia 
os produtores, incrementando o comércio 
do pescado no Município.

Encontro da Aprece reúne prefeitos da região em Sobral

Em defesa da ampliação de recursos para a saúde, o prefeito Ve-
veu Arruda participou do encontro regional da Associação dos 
Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece), realizado nesta terça-

-feira (10), no Centro de Convenções de Sobral. Na pauta do encon-
tro, a nova Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF), que ampliará a arrecadação dos municípios para investi-
mentos na saúde.

“Existe hoje um subfinanciamento da saúde no país, uma necessi-
dade imperiosa de ampliação dos recursos para a saúde. Por exemplo, 
aqui em Sobral a manutenção mensal da unidade de saúde custa R$60 
mil, mas o Governo Federal só manda R$25 e o restante sai do Tesouro 
do Município. A CPMF é uma contribuição justa porque só incide em que 
faz transações bancárias acima de determinado valor e isenta uma fai-

xa enorme da população”, defendeu o prefeito Veveu.
A proposta da entidade em negociação é de uma alíquota de 

0,38% para nova CPMF, compartilhada em 0,20% para a União, 0,09% 
para municípios e 0,09% para os estados.  O próximo encontro será 
realizado na quinta-feira (12), com todos os prefeitos do Ceará, no 
Palácio Abolição, em Fortaleza.

Também participaram da reunião o vice-prefeito de Sobral, Car-
los Hilton Soares; e os prefeitos das cidades de Alcântaras, Eliésio 
Fonteles; de Barroquinha, Terezinha Gomes; de Cruz, Adauto Men-
des; de Forquilha, Gerlásio Loiola; de Groaíras, Adail Melo; de Mar-
tinópole, Fontenele Viana; de Miraíma, Roberto Uchôa; de Varjota, 
Rosa Cândida; de Viçosa, Divaldo Soares; e o vice-prefeito de Uruoca, 
Evilaques da Silva.


