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Prefeito Veveu Arruda participa da inauguração 
de panificadora da Fazenda Esperança

O prefeito Veveu Arruda participou, 
na última terça-feira (29), da inau-
guração da Panificadora ‘Pão da 

Esperança’, na Fazenda da Esperança São 
Bento, localizada no distrito de Patriarca. A 
missa celebrada, na capela São Bento, pelo 
padre Gonçalo e padre Ítalo Arcanjo, presi-
dente da Fazenda Esperança, também con-
tou com a presença do delegado da Receita 
Federal, Cristiano Cabó, de voluntários e co-
munidade.

Na ocasião, também foi entregue certi-
ficados de conclusão do curso de panifica-
ção, ministrado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), para os 
jovens que passam por tratamento na Fa-
zenda Esperança. “Tenho enorme alegria por 
ter em Sobral uma estrutura como a Fazenda 
da Esperança, que cuida, zela, dá amor, dá 
carinho e respeito àqueles usuários de drogas 
que vêm aqui em busca de melhoria da sua 
vida. Quero expressar minha gratidão a vocês 
que fazem esse trabalho e reforçar meus com-
promissos de colaborar com o que for preciso”, 
afirmou o Prefeito de Sobral.

Fundada em dezembro de 2008, a Fa-
zenda da Esperança São Bento, em Sobral, 
atua na recuperação de pessoas que sofrem 
com a dependência química, estimulando-

-as através do trabalho, da convivência e 
da espiritualidade para reinserção social de 
forma digna.

Projeto ‘Gente Solidária’ beneficia mais de mil famílias sobralenses

Para avaliar o andamento do Projeto Gente Solidária, o prefeito 
Veveu Arruda recebeu, em seu gabinete, na última terça-feira (29), as 
consultoras do Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Hu-
mano (IADH), Conceição Faheina e Elza Braga, acompanhadas da ve-
readora Christiane Coelho, da secretária de Desenvolvimento Social 
e Combate a Extrema Pobreza, Valdízia Ribeiro, e da coordenadora 
do Projeto Gente Solidária, Margarida Melo.

“O desenvolvimento do projeto Gente Solidária em Sobral é exem-
plar. Apresentamos no Ministério do Trabalho, em Brasília, e os técnicos 
ficaram encantados porque estamos tendo muito êxito. Estamos traba-
lhando de forma pedagógica para que os empreendimentos cresçam e 
se insiram no mundo do trabalho, através das atividades que desenvol-
vem”, avaliou Elza Braga do IADH.

De acordo com o Prefeito de Sobral, “a economia solidária em So-
bral tem avançado, desde que se estruturou o projeto Gente Solidária, 
atendendo pessoas em situação de extrema pobreza. Está sendo forta-
lecido um ponto de finanças, que será uma unidade de apoio financeiro, 
onde os grupos irão formar um fundo para garantir a sustentabilidade 
financeira do grupo financeiro”.

Lei da Economia Solidária
A Câmara de Vereadores de Sobral aprovou projeto de lei enca-

minhado pelo prefeito Veveu, que institui a Lei da Economia Solidá-
ria em Sobral. “É um passo importante para consolidação da economia 
solidária como política pública no município para garantir a continui-
dade desse trabalho”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, 
Valdízia Ribeiro.

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

Prefeitura de Sobral repõe cabos da rede de 
iluminação da Margem Esquerda do Rio Acaraú

Nesta terça-feira (29), a Prefeitura de 
Sobral, por meio da equipe de Iluminação 
Pública da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), deu início ao 
serviço de reposição dos cabos na Margem 
Esquerda do Rio Acaraú. Desde o início de 
setembro, parte da localidade estava no es-
curo, após terem sido roubados mais de 50 
metros de cabos da rede de energia elétrica 
do local.

“Desde o início deste ano, estamos sofren-
do com furto de cabos da rede de iluminação 
da Margem Esquerda. Para evitar que casos 
como este voltem a acontecer, estamos con-
tando com a parceria da Guarda Municipal 

para ampliar o serviço de segurança do local”, 
explicou o titular da Seconv, Jorge Trindade.

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

Banco de Mudas de Sobral distribuiu 2.415 
mudas no mês de setembro

O Banco de Mudas de Sobral distribuiu, 
no último mês de setembro, 2.415 mudas 
de plantas ornamentais, nativas, frutíferas 
e medicinais. Desse total, 124 foram para 

os distritos de Jaibaras, Jordão, Pedra de 
Fogo e São José do Torto. O Banco de Mu-
das atendeu, ainda, solicitações das cidades 
de Massapê, Meruoca, Itapipoca e Fortaleza, 
com 75 mudas entregues.

Também foram feitos plantio de mu-
das (arborização e paisagismo urbano) no 
Parque da Cidade; Avenida Dr. Guarany; 
Cohab II; Centros de Saúde das Pedrinhas e 
da Cohab III; Conjunto Morada do Planalto; 
Igreja da Cohab III; CREAS; IFCE; Centro de 
Educação à Distância (CED) e Nova Sede do 
Detran.

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

Semana do Idoso
Cerca de 50 idosos participam do Chá das 
Canções no CRAS Dom José

Com o objetivo de valorizar a autoesti-
ma dos idosos, a Prefeitura de Sobral, atra-
vés da Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Extrema Pobreza (Seds), 
realizou na última segunda-feira (28), o 
evento Chá das Canções, como parte da 
programação da Semana do Idoso. A ação 
ocorreu no CRAS Dom José e contou com a 
participação de cerca de 50 idosos que reali-
zaram atividades culturais e artísticas.

“O nosso trabalho é valorizar o idoso, 
torná-los parte atuante da sociedade, seja 
através da dança, da música, de atividades 
de crochê ou da pintura. Precisamos resgatar 

a autoestima desse público, que muitas vezes 
acaba sendo perdida pelos problemas do dia 
a dia e pela falta de valorização”, explicou a 
técnica de referência do Serviço, Inês Costa.

Para o coordenador do CRAS Dom José, 
Paulo Guimarães, “é importante que o idoso 
se sinta reverenciado e que este fortalecimen-
to de vínculo seja consolidado no decorrer des-
ta semana”. A Semana do Idoso, que segue 
com atividades até a próxima sexta-feira (2), 
é uma realização da Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza (Seds).

Coleta Seletiva Agendada 
Prefeitura realiza 25 

atendimentos no mês de 
outubro

A população dos bairros José Eucli-
des I e II, Alto do Cristo, Nova Caiçara, 
Sumaré, Paraíso das Flores, Vila União, 
Novo Recanto, Alto da Brasília, e dos dis-
tritos do Jordão, Jaibaras, Rafael Arruda, 
Salgado dos Machados, Caioca, Recreio 
e Ouro Branco irão receber, ao longo do 
mês de outubro, o serviço de Coleta Se-
letiva Agendada. Os atendimentos terão 
início nesta quinta-feira (6) com uma 
ação na Rua Galdino AraÚjo 268, bairro 
Alto do Cristo.

O Projeto de Coleta Seletiva Agen-
dada é desenvolvido pela Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv), em 
parceria com a empresa de reciclagem 
Josefaz. Para participar, basta se dirigir a 
um dos pontos de coleta na data agen-
dada e entregar o material reciclável (pa-
pel, papelão, plástico, garrafas pet, alumí-
nio, ferro, garrafas de vidro e baterias de 
veículos). O material recolhido será con-
vertido em bônus na conta de energia, 
pelo Programa Ecoelce, da Companhia 
Energética do Ceará (Coelce).

Veja o calendário de Coleta Seleti-
va do mês de outubro no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Abertas inscrições para 
1.767 vagas do Programa 

Bolsa Esporte 2015

Com o objetivo de incentivar finan-
ceiramente e favorecer o desempenho 
esportivo dos atletas cearenses que es-
tão abaixo da linha da pobreza, o pro-
grama Bolsa Esporte 2015 ofertará, ao 
todo, 1.767 vagas.

As inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas, por meio de preenchi-
mento de ficha, disponível no site da 
Secretaria Estadual do Esporte, no en-
dereço eletrônico intranet.sesporte.
ce.gov.br/form_be/, até o próximo dia 
13 de outubro.

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


