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Para promover a qualificação de empresá-
rios, executivos e colaboradores do setor 
do comércio, contribuindo para o aper-

feiçoamento destes profissionais, a Prefeitura 
de Sobral doou terreno para construção do 
Centro de Treinamento da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL), no Município.

O decreto de doação de área foi entregue 
pelo prefeito Veveu Arruda, no último dia 9 
de outubro, juntamente com a secretária da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, 
Daniela Costa, para os diretores da CDL Sobral.

A doação do terreno integra as ações do 
Programa de Desenvolvimento Econômico 
do Município (Prodecon), coordenado pela 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), com o objetivo de atrair 
novos investimentos para Sobral e ampliar 
os existentes, gerando mais emprego e renda 
para os sobralenses.

Prefeitura doa terreno para construção de 
Centro de Treinamento da CDL

Prodecon

Como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia, a 9ª edição do Programa Vespertinas da Inovação será 
realizada, gratuitamente, nesta quinta-feira (22), às 14h30, 
no Centro de Convenções de Sobral.

Com o objetivo de promover treinamento em em-
preendedorismo inovador, sobre energias renováveis, o 
programa trará o case de sucesso ‘Autoterm Energia: A Ex-
periência de Uma Empresa Incubada Inovadora’, que será 
ministrada pelo empresário Roberto Campos.

Para difundir a cultura da inovação entre acadêmicos, 
empresários e representantes de governos, bem como 
desmistificar a ciência e a tecnologia promovendo a inter-
disciplinaridade do conhecimento, o Vespertinas da Ino-
vação é uma iniciativa da Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), em parceria com a Faculdade Luciano Feijão.

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

9ª edição do Vespertinas da Inovação acontece 
durante Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Moradores dos bairros Pedrinhas, Suma-
ré e Alto do Cristo poderão comprar, a partir 
desta quarta-feira (21), filé, linguiça e boli-
nha de peixe por valores mais acessíveis. 
Isto porque, o Caminhão do Peixe estará 
visitando estes bairros até sexta-feira (23). 

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral e 

coordenado pela Secretaria da Agricultura e 
Pecuária, o Projeto Caminhão Feira do Peixe 
conta com o apoio do Ministério da Pesca 
e Aquicultura e beneficia os produtores, 
incrementando o comércio do pescado no 
Município.

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

Caminhão do Peixe atende população de
três bairros esta semana

Na última sexta-feira (16), a quadra 6 
do Residencial Nova Caiçara recebeu a 
5ª edição do ‘Rua de Lazer’. A ação, que 
busca incentivar a interação social, bem 
como a melhoria da qualidade de vida 
dos sobralenses, beneficiou cerca de 
400 pessoas. Atividades para públicos de 
todas as idades, como jogos de xadrez, 
tênis de mesa, damas, pintura no rosto, 
pintura em desenho, circuito recreativo e 
futebol de travinha, foram ofertadas gra-
tuitamente aos moradores do conjunto 
habitacional.

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

Rua de Lazer
Ação beneficia 400 pessoas 

no Residencial Nova Caiçara

Dando continuidade à programação 
da Semana do Poeta, serão lançados nes-
ta quarta-feira (21), às 19h, na Casa da 
Cultura de Sobral, os livros ‘Memórias que 
o tempo não apaga’, ‘Gatos amigos pra 
cachorro’ e ‘Caratininga e outros lugares’ 
dos autores Francisco Antônio Calvalcan-
ti de Menezes (Pe. Tula), Domenico Sávio 
Rocha e Wagner Brito, respectivamente.

Já na quinta-feira (22), serão lançadas 
as obras ‘Bíblia, uma versão não autoriza-
da’ e ‘Quase 50’, ambas da escritora Ana 
Valéria Moraes. A programação´, que 
teve início no último sábado (17), no Bec-
co do Cotovelo, com Encontro de Poetas 
e Varal de Poesias contará ainda com pas-
seios literários.

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

Semana do Poeta
Casa da Cultura de Sobral 
recebe lançamento de três 

livros nesta quarta (21)

Natal 2015
Na ocasião, o prefeito Veveu Arruda e 

a diretoria do CDL firmaram ainda parceria 
para realização da campanha promocional 
e decoração natalina do Centro Histórico 
e Comercial de Sobral. De acordo com a 
secretária Daniela Costa, “a parceria busca 
alavancar as vendas, bem como proporcio-
nar um clima natalino na cidade, durante o 
período.”

O prefeito Veveu Arruda e represen-
tantes da Secretaria da Educação de 
Sobral participaram, na sexta-feira 

(16) e sábado (17), em Fortaleza, do Encon-
tro de Planejamento Estratégico do Progra-
ma Mais Infância Ceará. Com o objetivo de 
planejar estratégias, inovações e ações para 
o desenvolvimento integral da Primeira In-
fância nos próximos 10 anos, o encontro foi 
conduzido pela primeira-dama do Estado, 
Onélia Leite e reuniu representantes das 
principais entidades ligadas à infância, de 
órgãos estaduais, federais e municipais.

Para Veveu Arruda, a iniciativa de-
monstra que o Governo do Ceará prioriza 
a Primeira Infância. “Esse encontro tem uma 
importância muito grande, é uma iniciativa 
louvável. Tenho certeza que os resultados des-
se encontro serão muito úteis para o planeja-
mento estratégico dessas ações no Estado do 
Ceará em uma visão de dez anos”, destacou.

Plano Municipal pela Primeira Infância 
2015-2024

Sobral já tem um Plano Municipal pela 
Primeira Infância 2015-2024, sancionado 
pelo Prefeito através da Lei Municipal nº 
1.499, de 1º de setembro de 2015, que de-

fine e integra ações e políticas públicas de 
todas as secretarias voltadas para crian-
ças de 0 a 6 anos. O Plano é fruto de uma 
construção coletiva com a contribuição de 
diversos atores sociais ligados à primeira in-
fância, através de oficinas e seminário para 
a elaboração do Plano, realizadas na sede e 
nos distritos.

“É um planejamento da ação do muni-

cípio de Sobral, que envolve entidades da 
sociedade civil, universidades, igrejas, para o 
cuidado e zelo que devemos ter desde que a 
gestação para assegurar para as crianças um 
desenvolvimento físico e intelectual adequa-
dos porque está comprovado cientificamente 
que é na primeira infância que a criança de-
senvolve grande parte do potencial mental 
que terá quando adulto”, explicou o prefeito.

Mais Infância Ceará
Prefeito de Sobral participa de planejamento de ações 

para Primeira Infância do Governo do Estado

Visando diminuir as despesas do muni-
cípio de Sobral, a partir desta quarta-feira 
(21), as repartições públicas municipais 
passarão a funcionar em horário corrido, 
das 8h às 14h, sem intervalos. Instituída no 

decreto nº 1.706, de 16 de outubro de 2015, 
a medida não se aplica aos serviços essen-
ciais, como escolas, postos de saúde, Guar-
da Municipal, Coordenadoria de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), e aos Gabinetes 
do Prefeito e Vice-Prefeito.

O anúncio foi feito pelo chefe de Gabi-
nete, Luciano Arruda, em entrevista coleti-
va, nesta terça-feira (20), concedida na sala 
de reuniões da Ecoa, que reuniu mídia im-
pressa, televisiva e radiofônica. De acordo 
com o chefe de Gabinete, o funcionamento 
em horário corrido seguirá até, pelo menos, 
fevereiro e irá gerar uma economia de cerca 
de R$150 mil mensais, só na conta de ener-

gia dos prédios públicos municipais.
A medida foi tomada considerando 

que a principal fonte de receita de Sobral, 
a exemplo da grande maioria dos municí-
pios brasileiros, são recursos oriundos dos 
repasses constitucionais (FPM, ICMS, etc), 
cujas parcelas mensais, quando não são 
reduzidas, têm-se mantido em patamares 
insuficientes para fazer face às despesas 
públicas municipais que ultimamente têm 
crescido devido à majoração das tarifas de 
energia, aumentos de combustíveis, den-
tre outros.

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

Prefeitura de Sobral adotará horário corrido a partir desta quarta-feira (21)


