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Nesta quarta-feira (7), o Centro de Educação a Dis-
tância de Sobral (CED) será palco da Oficina Regional de 
Divulgação e Sensibilização do Programa ‘Selo Município 
Verde’. A ação, que visa qualificar os municípios que melhor 
atendem os índices de sustentabilidade sugeridos pela Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), contará com a participação de gestores socio-
ambientais de Sobral e de municípios vizinhos, como Alcântara, Cariré, Coreaú, Forquilha, 
Frecheirinha, Graça, Groaíras, Hidrolândia, Itapajé, entre outros.

“O objetivo dessa oficina é sensibilizar os gestores sobre a importância dessa certificação para 
o Estado [e, no nosso caso, para Sobral] e verificar junto aos gestores do Programa o andamento 
dos índices qualitativos que estamos trabalhando para garantir a certificação, como já conse-
guimos em anos anteriores”, explicou o superintendente da Autarquia Municipal do Meio Am-
biente (AMMA), José Wilson Angelim.

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

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo (Secult), 
divulgou, na segunda-feira (5), o resul-
tado final da terceira e última fase da 
seleção simplificada para concessão de 
bolsas de complementação de renda do 
projeto ‘Agentes de Leitura’.

A lista com os nomes dos aprovados 
no processo seletivo está disponível no 
quadro de avisos da Secult, localizada 
na Av. Dom José, 881 – Centro, no site da 
Prefeitura, e no Impresso Oficial do Muni-
cípio da terça-feira (6).

Os candidatos classificados, até o 60º 
lugar, serão convocados para participa-
rem de capacitação com duração de 40 
horas aula presenciais e receberão, ao 
final da formação, certificados. Destes, 
somente 28 candidatos, de acordo com 
a ordem de classificação e desempenho 
na formação, serão convocados para fa-
zerem parte do projeto. Já os demais, for-
marão o cadastro de reserva.

Confira a lista dos aprovados no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral divulga 
resultado final da seleção 

pública do Projeto Agentes
de Leitura

Na última quinta-feira (1), integrantes 
do projeto ‘Tô na Área’, que trabalha com 
jovens com idades entre 16 e 21 anos, 
egressos ou em cumprimento de medidas 
socioeducativas, participaram de um cur-
so de Educação Financeira, que aconteceu 
na Casa da Economia Solidária, promovido 

pela Prefeitura de Sobral, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza de Sobral (Seds).

“O foco do curso são conceitos e experiên-
cias de como fazer o melhor uso do dinheiro, 
como poupar, enfrentar dificuldades e cons-
truir um patrimônio”, explicou a coordena-
dora do Projeto, Margarida Melo. Também 
foram trabalhados temas relacionados ao 
consumo solidário e à necessidade de pla-
nejamento. Para o adolescente Lucas Fer-
nandes, “as orientações de como poupar, 
investir e administrar o dinheiro, foram os te-
mas que mais chamaram sua atenção.”

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

Prefeitura realiza curso de educação 
financeira com jovens do projeto ‘Tô Na Área’

Apresentado pela Companhia de 
Teatro Andartes, do distrito de Jaibaras, 
o espetáculo será apresentado nesta 
quarta-feira (7), às 20h, no Theatro São 
João integrando a programação cultural 
do mês de outubro. A encenação, que é 
dirigida pelo contador de histórias Betto 
Rodrigues, é uma comédia nordestina de 
Paulo Jorge Dumaresq e conta a história 
de um cabaré decadente juntamente 
com suas “funcionárias” Prazeres e Dadá.

Com preço simbólico, a exibição tea-
tral ‘O Repouso do Adônis’ é uma realiza-
ção da Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Cultura e do Turismo.

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

Theatro São João recebe 
espetáculo ‘O Repouso do 

Adônis’ nesta quarta (7)

Desta quarta-feira (7) até a próxima sexta-feira 
(9), os moradores dos bairros Pedrinhas, Sumaré e 
Alto do Cristo receberão a visita do Caminhão do 
Peixe, sempre a partir das 7h. Eles poderão com-
prar filé, linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. O equipamento atenderá os mora-
dores até às 13h, ou até acabar o estoque.

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral e coor-
denado pela Secretaria da Agricultura e Pecuária, 
o Projeto Caminhão do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e beneficia os 
produtores, incrementando o comércio do pesca-
do no Município.

Três bairros de Sobral recebem o 
Caminhão do Peixe esta semana

Programação:
07 de outubro (Quarta-feira)
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
08 de outubro (Quarta-feira)
Irmã Anísia Rocha - Sumaré
09 de outubro (Quarta-feira) 
Caixa d’água - Alto do Cristo

Sustentabilidade
Sobral sediará oficina regional do 
programa ‘Selo Município Verde’

Votorantim Cimentos
Desde os anos 60, com a instalação da primeira uni-

dade da Fábrica de Cimentos em Sobral, a Votorantim 
tem sido parceira do Município em programas sociais 
para desenvolvimento da cidade, como na implantação 
da Escola de Música de Sobral; atualmente, trabalha no 
desenvolvimento do Programa de Apoio à Gestão Públi-
ca, para modernização administrativa; e no planejamento 
estratégico para Sobral, numa visão de futuro dos próxi-
mos 30 anos.

Novo sistema de 
reaproveitamento de lixo em 
Sobral é destaque na TV Diário

Realizada na segunda-feira (5), a I Conferência Regional das Mi-
cro e Pequenas Empresas reuniu cerca de 600 pessoas, no Centro 
de Convenções de Sobral. Com o objetivo de oferecer estratégias e 
perspectivas para o desenvolvimento local sustentável, tendo como 
peça principal os microempreendedores, o encontro contou com a 
participação do vice-prefeito, Carlos Hilton Soares, empresários, re-
presentantes de instituições, autoridades e estudantes.

Durante a conferência, Carlos Hilton, que representou o prefeito 
Veveu Arruda, destacou o trabalho que vem sendo feito no Municí-
pio para auxiliar micro e pequenos empreendedores “Em Sobral, nós 
temos vários projetos de fomento aos pequenos negócios. Além da san-
são da lei do microempreendedor, que representa uma vitória para a 
categoria, a Prefeitura tem promovido ações de incentivo à capacitação 

dos profissionais”.
O evento também contou com lançamentos do movimento 

‘Compre do Pequeno Negócio’ e do Programa ‘Sobral Mais Empreen-
dedor’, iniciativas que foram incentivadas pela palestra sobre linhas 
de créditos para pequenos negócios e apresentação de cases de 
sucesso. A realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), contou ainda 
com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro 
Empresas (Sebrae), do Banco do Nordeste, Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Sobral (CDL), Associação Comercial e Industrial de Sobral 
(ACIS), Associação do Microempreendedor de Sobral (AMS) e Merca-
do Público de Sobral.

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

I Conferência Regional das Micro e Pequenas Empresas reúne 600 
empreendedores da Região Norte em Sobral

A parceria entre a Prefeitura de Sobral, Governo do Estado e Votorantim Ci-
mentos para a implantação do novo sistema de reaproveitamento de lixo 
do Município foi tema de matéria da TV Diário, gravada nesta terça-feira 

(6), no Aterro Sanitário de Sobral. Durante a entrevista, o secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos, Jorge Trindade, falou sobre a ideia do projeto. “A pro-
posta é reaproveitar grande parte dos resíduos produzidos em Sobral e em mais 14 
municípios da Região Norte, que compõem o consórcio, em um sistema alternativo 
de produção limpa de combustível a partir do lixo, gerando calor nos fornos da in-
dústria cimenteira”, explicou.

Ainda segundo o Secretário, “este é um processo totalmente limpo, sem nenhu-
ma emissão de material particulado, nem emissão de nenhum gás tóxico”.  Além de 
atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a necessidade de preservação 
do meio ambiente, a iniciativa é uma grande vantagem para os municípios por-
que os rejeitos destinados ao Aterro ficarão em torno de 10%, percentual prati-
cado por países da Europa. Assim, Sobral será o primeiro município no Brasil a 
implantar esse modelo de reaproveitamento de lixo, em parceria com o Governo 
do Estado, os municípios da região e a empresa Votorantim Cimentos.


