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É hoje!
Solenidade marca entrega de apartamentos do 

Residencial Nova Caiçara a 256 famílias sobralenses

O prefeito Veveu Arruda e o gover-
nador Camilo Santana entregam 
nesta terça-feira (24), às 19h, 256 

apartamentos, em Sobral. As unidades in-
tegram o maior programa habitacional do 
interior do Ceará, o Residencial Nova Caiça-
ra. Completo, o conjunto terá mais de três 
mil apartamentos e um investimento total 
de R$ 208.587.800,00, financiado por meio 
do programa Minha Casa Minha Vida, e com 
recursos do Governo do Estado, por meio 
da Secretaria das Cidades, no valor de R$ 
10.111.800,00.

Cada apartamento, que possui 42,9m² 
divididos entre sala de estar, cozinha, dois 
quartos, 1 banheiro e área de serviço, repre-
senta o início de uma nova história para cada 
uma das famílias beneficiadas. “Alcançamos 
uma conquista histórica com o Residencial 
Nova Caiçara. Estamos garantindo, para pes-
soas com condições sociais e econômicas mais 
difíceis, a realização do sonho da casa própria”, 
afirmou o prefeito Veveu Arruda.

Residencial Nova Caiçara

Além das residências, o Nova Caiçara 
conta com áreas de lazer e prática de espor-
tes, áreas de convivência e para atividades 
comerciais, além de 3 Centros de Educação 

Infantil, 2 Escolas de Tempo Integral (uma 
na área do empreendimento e outra na Co-
hab III); 2 Centros de Saúde da Família (com 
5 equipes e 50 agentes de saúde) e 1 Cen-
tro de Artes e Esportes Integrado, que estão 
sendo construídos.

Becco do Cotovelo será homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará
A Assembleia Legislativa do Estado do Cea-

rá irá realizar, nesta terça-feira (24), homenagem 
pelos 173 anos do Becco do Cotovelo de Sobral. 
A solenidade terá início às 9h e contará com a 
participação do prefeito de Sobral, Veveu Arruda. 
A iniciativa do deputado Zezinho Albuquerque 
também irá comemorar os 10 anos do programa 
Show do Ivan Frota (A voz do Becco).

No final do século XVIII, entre a Rua Coronel 
José Sabóia, e a Rua Coronel Ernesto Deoclecia-
no, foi aberto um beco interligando as duas vias, 
assim o Becco do Cotovelo nascia para facilitar o 
acesso dos pedestres entre as movimentadas ruas.

Os 173 anos de história são ligados à tradição 
popular sobralense. Nos cem metros de extensão 
de peculiar traçado, reúnem-se no seu calçadão 
pessoas que querem não só negociar qualquer 
tipo de produto, mas principalmente saber das úl-
timas novidades da política, futebol, sociedade e 
discutir uma infinidade de assuntos que só a oca-
sião determina.

300 quilos
Abrigo Sagrado Coração de Jesus recebe alimentos 
arrecadados durante pedalada beneficente

Cerca de 300 quilos de alimentos não 
perecíveis foram entregues, na tarde desta 
segunda-feira (23), aos dirigentes do Abrigo 
Sagrado Coração de Jesus. Os gêneros ali-
mentícios foram arrecadados na quarta-fei-
ra (18), durante a última edição da tradicio-
nal pedalada da Prefeitura - ‘Bike Sesporte’. A 
iniciativa, que foi coordenada pela Prefeitura 
de Sobral, por meio da Secretaria do Esporte 
(Sesporte), fez parte do ‘Desafio Voluntário 
Votorantim 2015’ e contou com o apoio do 
grupo de voluntários ‘Solidários Vc’.

“É muito importante que este trabalho 
aconteça e seja contínuo. Mas a importân-
cia principal é a presença dos voluntários 
na instituição. Ao estar aqui, cada um deles, 
pode doar tempo, amor e carinho aos nossos 
internos, além de conhecer as necessidades 
do abrigo”, destacou a diretora executiva 

do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, Maria 
Eliane de Oliveira.

Para o titular da Sesporte, Rosaldo Frei-
re, “foi uma satisfação enorme poder contri-
buir, através da mobilização dos participan-
tes do nosso passeio ciclístico (Bike Sesporte), 
que além de levar estímulo a prática esportiva 
ajudou os internos do abrigo,” concluiu.

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

Últimos dias da campanha de vacinação contra 
Febre Aftosa

Até o dia 3 de dezembro a Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Agricultu-
ra e Pecuaria (Seagri), estará promovendo 
a segunda fase da campanha de vacinação 
contra Febre Aftosa. A campanha da Secre-
taria de Desenvolvimento Agrário do Ceará 

(SDA) pretende cumprir a meta de imunizar 
as mais de 39 mil cabeças de gado do Mu-
nicípio distribuídas entre os cerca de 2800 
produtores.

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. A não vacinação ou não confirmação 
acarretará em multa e no impedimento da 
comercialização dos animais.

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

Trabalho Pleno
Abertas inscrições para capacitação em gestão de 
equipes

Para promover aperfeiçoamento pro-
fissional, a Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), está com inscrições 
abertas para o curso de Gestão de Equipes. 
Ao todo, serão ofertadas gratuitamente 50 
vagas para a capacitação, que será realizada 
das 18h às 21h, no período de 30 de novem-
bro a 2 de dezembro, no Centro de Conven-
ções de Sobral.

As inscrições são gratuitas e deverão 
ser realizadas até a próxima sexta-feira (27), 
na sede da STDE, localizada na Rua Viscon-
de de Sabóia, 300 – Junco. Os interessados 
devem comparecer ao local das inscrições 
portando RG. A formação é uma iniciati-
va da STDE, através do Programa Trabalho 
Pleno, em parceria com a Inove Consultoria 
Jr. e LabX. Mais informações: (88)3611-
4421/3611-5833.

Empresas de Sobral 
recebem selos de 

qualidade durante Encontro 
de Negócios

Na próxima quinta-feira (26.11), 
a partir das 17h, acontece o primeiro 
evento do Programa de Certificação 
(Procef ), que certificará 17 empresas 
participantes do Programa de Desen-
volvimento de Fornecedores (PDF), 
desenvolvido pela Votorantim Cimen-
tos, com apoio da Prefeitura de Sobral, 
Câmara de Dirigentes Lojista de Sobral 
(CDL), Associação Comercial e Indus-
trial de Sobral (Acis), Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de Sobral (Sebrae), 
Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) e Governo do Ceará.

As empresas locais passam a ter 
um “selo de qualidade” para negociar 
contratos e parcerias com a Votoran-
tim Cimentos, que tem em Sobral uma 
das suas fábricas mais importantes no 
Nordeste. A entrega dos certificados 
acontece no Centro de Convenções da 
cidade. A certificação do Procef integra 
a programação do 4º Encontro de Ne-
gócios de Sobral.

 “O PDF contribui para melhoria do 
ambiente de negócios na região e para 
aumentar a integração da Votorantim 
Cimentos com a economia local, prin-
cipalmente com os pequenos e médios 
empreendedores”, acrescenta o geren-
te da fábrica de Sobral da Votorantim 
Cimentos, Rafael Araújo. “O PDF é uma 
referência na capacitação de empresas 
desde a gestão até a qualidade de produ-
tos e processos”, completa.

 Conheça o Programa de Desenvolvi-
mento de Fornecedores

O Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores (PDF) da Votorantim 
Cimentos objetiva impulsionar a eco-
nomia dos municípios onde a empresa 
atua e valorizar os produtos e serviços 
ofertados pelas empresas locais. Em 
Sobral, entre as empresas já agregadas 
pelo PDF à cadeia de negócios da Vo-
torantim Cimentos, estão fornecedores 
nos segmentos de caldeiraria, mobiliá-
rio e equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs).


