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Pronatec
Agência de Inclusão Produtiva promove curso 
de padeiro

Neste mês de novembro a Prefeitura 
de Sobral, por meio da Agência de Inclu-
são Produtiva, está concluindo o ‘Curso de 
Padeiro’ oferecido pelo Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Ao todo, 16 participantes estão 
aprendendo a planejar e executar o proces-
so de fabricação de pães, além de adquiri-
rem conhecimento sobre normas ligadas 
aos padrões de qualidade, higiene, segu-
rança, prevenção de acidentes e preserva-
ção ambiental.

Sebastião dos Santos Lopes, morador do 
Vila União, que soube do curso pelo Centro 
de Referência de Assistência Social Regina 
Justa (CRAS), tem o sonho de ter seu próprio 
negócio. “Já trabalhei em algumas padarias e 
tenho o sonho de ter a minha própria. Como 

tenho essa meta, rejeitei alguns empregos 
nesses últimos meses para poder me qualifi-
car bem”, disse ele. “Estou aprendendo muita 
coisa aqui. Eu sinto que estou cada vez mais 
perto de realizar meu sonho”, comemorou.

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

Empreendedorismo Rural
Prefeitura promove capacitação para moradores 
da localidade de Morro Branco, em Aracatiaçu

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento Eco-

nômico (STDE), em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)  e 
a Associação Mãos que Transformam, pro-
moveram, entre os dias 10 e 14 de novem-
bro, capacitação em produção artesanal de 
derivados do leite, para os moradores da 
localidade de Morro Branco, no distrito de 
Aracatiaçu.

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

Campanha de vacinação contra febre aftosa 
segue até o início de dezembro

Neste mês de novembro a Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria de Agricul-
tura e Pecuária (Seagri), está promovendo 
a segunda fase da campanha de vacinação 
contra Febre Aftosa. A meta é imunizar as 
mais de 39 mil cabeças de gado no Muni-
cípio distribuídas entre os cerca de 2.800 
produtores. A campanha se estende até o 
dia 3 de novembro e conta com a parceria 
da Agência de Defesa Agropecuária do Es-
tado do Ceará (Adagri) e da Empresa de As-
sistência Técnica de Extensão Rural do Ceará 
(Ematerce).

Para garantir a saúde do rebanho, o pro-

dutor deve adquirir a vacina nas revendas 
veterinárias, aplicá-las no rebanho e depois 
apresentar duas cópias do cupom fiscal jun-
to com documento que confirme o número 
de cabeças que possui nos pontos de decla-
ração. O produtor que não se enquadrar na 
lei estará sujeito à multa. “Se não vacinar seu 
rebanho até dia 3 de dezembro, ou tendo va-
cinado, mas não declarar até esta data, o pro-
dutor recebe uma multa de quase R$ 17,00, 
por cabeça de gado”, explicou a fiscal estadu-
al agropecuária da Adagri, Iracelma Arruda.

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

Ecoa promove capacitação 
em corte costura para 

costureiras domésticas
Com o objetivo de incentivar o ofí-

cio e fortalecer a geração de renda das 
costureiras domésticas de Sobral, a Es-
cola de Cultura, Comunicação, Ofícios e 
Artes (Ecoa) tem promovido, desde ou-
tubro, curso profissionalizante de ‘Corte 
e Costura sob Medida’ para 26 costurei-
ras da sede e distritos do Município.

Durante a capacitação, que é com-
posta por 160 horas aula, as partici-
pantes estão produzindo peças de al-
faiataria como blusas, shorts e vestidos 
e aprendendo a operar máquinas de 
costura industrial. Para a aluna Helena 
da Silva “tem sido muito bom participar 
do curso, pois estou me aprimorando e 
aprendendo a operar máquinas indus-
triais que antes eu não sabia. Com esse 
curso podemos ter uma profissão para o 
resto da vida”.

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

Sobral recebe etapa 
regional do Campeonato 
Cearense de Handebol

A partir das 11h, deste sábado (21), 
Sobral estará sediando a etapa regional 
do Campeonato Cearense de Handebol. 
A competição, que segue até o domingo 
(22), acontecerá no Ginásio Poliesporti-
vo do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
de Sobral. Ao todo, oito equipes, das ca-
tegorias masculina e feminina, da 3ª e 1ª 
divisão, respectivamente, participarão 
das disputas.

O evento tem acesso gratuito e con-
tará com equipes de Fortaleza, Maraca-
naú, Aracati, Acaraú, Morrinhos e Sobral. 
A etapa regional do Campeonato Cea-
rense de Handebol conta com apoio da 
Prefeitura de Sobral, através da Secreta-
ria do Esporte. São parceiros da compe-
tição o Rancho Flash e Fasternet.

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

Residencial Nova Caiçara
Mais 256 famílias irão realizar o sonho da casa própria

Pela primeira vez, 256 famílias sobra-
lenses passarão o Natal nas suas casas 
próprias. Isso porque, elas foram con-

templadas com apartamentos do Residen-
cial Nova Caiçara e, na próxima terça-feira 
(24), participarão da solenidade de entrega. 
Conduzida pelo prefeito Veveu Arruda e o 
governador Camilo Santana, a cerimônia 
marca a realização do sonho da casa própria 
para chefes de família que viviam em áreas 
de risco, dividam a casa com outras famílias 
ou até moravam de favor. 

De acordo com o prefeito Veveu Arruda, 
“o Residencial Nova Caiçara é motivo de mui-
to orgulho para todos nós, sobralenses, que 
dispomos de um novo bairro que possui lazer, 
educação, conforto, esporte, saúde, transpor-
te escolar, enfim, uma infinidade de benefícios 
que conquistamos com muito suor para as fa-
mílias que mais precisam”.

O Residencial Nova Caiçara é o maior 
projeto de habitação popular já realizado 
na Região Norte do Ceará e beneficiará, 
com moradia de qualidade, cerca de 15 mil 
pessoas. O Novo Bairro conta com área de 
lazer e esporte, espaços comunitários e para 
comércio. O conjunto terá, também, três 

Centros de Educação Infantil; Colégio So-
bralense de Tempo Integral; dois Postos de 
Saúde, totalizando cinco equipes; um CRAS; 
o Galpão da Economia Solidária; além da 
Escola de Ensino Profissional Lysia Pimentel 
Gomes, já em funcionamento.

Congresso de Saúde Baseada em Evidências segue até sexta-feira (20)

O prefeito Veveu Arruda participou, na última quarta-feira (18), 
da abertura oficial do ‘I Congresso da Região Norte de Saúde Base-

ada em Evidências’, realizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O evento, que segue 
até sexta-feira (20), é promovido pela Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria de Saúde, e pela UVA e conta com oficinas, cinco mi-
nicursos, conferência, mesas redondas e exposição de 131 trabalhos 
científicos em banner.

Coordenado pelo Núcleo de Evidências de Sobral (NEV-Sobral), 
o congresso visa divulgar as práticas em saúde baseadas em evidên-
cias científicas para profissionais, pesquisadores, gestores e estu-
dantes, garantindo um melhor planejamento das políticas de saúde. 
“Considero extremamente valiosa essa iniciativa por ligar o lugar de 
trabalho a produção do conhecimento e esse diálogo entre essas duas 
esferas é uma atividade permanente nossa, mas esse vento é o ápice 
para que possamos produzir uma política pública mais eficiente aqui 
em Sobral”, afirmou o prefeito Veveu Arruda.

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

Para saber detalhes da mudança para a nova moradia, as 256 famílias beneficiadas participaram de reunião 
com o prefeito Veveu Arruda, no dia 27 de outubro, no Centro de Convenções.


