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 Sobral recebe missão técnica do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento

Sobral recebeu, nesta terça-feira (27), 
uma comitiva do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), impor-

tante parceiro no desenvolvimento de vá-
rios projetos no Município. Acompanhados 
do prefeito Veveu Arruda, do secretário das 
Cidades, Lúcio Gomes, e do secretário ad-
junto das Cidades, Quintino Vieira, a comi-
tiva visitou as obras concluídas e em execu-
ção, que contam com recursos do BID, como 
o projeto Sobral Novo Centro.

A missão técnica é fruto de um convi-
te do prefeito Veveu, durante reunião em 
setembro, na sede do banco, em Brasília, 
para defender o projeto de urbanização da 
Lagoa José Euclides, entre outros projetos. 
“Iremos construir um parque urbano no en-
torno da Lagoa José Euclides, que será uma 
obra de grande importância e relevância 
social para as famílias que moram no bairro 
Terrenos Novos porque garantirá equipamen-
tos de esporte e lazer, recuperando o recurso 
natural e garantindo melhoria da qualidade 
de vida das pessoas que lá residem”, disse o 
Prefeito de Sobral.

Segundo o secretário das Cidades, Lúcio 
Gomes, o projeto de Urbanização da Lagoa 
José Euclides está inserido no Programa Ci-
dades do Ceará, que tem investimentos em 
municípios do Vale do Acaraú e Vale do Ja-
guaribe, somando mais de US$ 106 milhões 

com financiamento do BID e contrapartida 
do Governo do Estado do Ceará. “Temos di-
versos projetos já entregues como a Praça do 
Bosque, a Praça do Amor e, em andamento, 
a Praça da Várzea. E apresentamos algumas 
sugestões, como o projeto de construção de 
uma Perimetral para Sobral que, neste mo-
mento, passa por estudos de viabilidade”, dis-
se Lúcio Gomes.

Sobral Novo Centro

A comitiva conheceu as obras do Proje-
to Sobral Novo Centro, o maior e mais arro-
jado projeto em execução, considerando o 
conjunto de intervenções urbanas. Foram 
visitadas a Praça Duque de Caxias (Praça do 
Bosque), Praça Clodoveu Arruda (Pracinha 
do Amor) e Praça do Patrocínio, que estão 
concluídas; além das obras da Praça Cel. 
Manuel Arthur da Frota (Praça da Várzea), de 
troca da pavimentação asfáltica por blocos 
de concreto intertravados, internalização 
da fiação e padronização e alargamento das 
calçadas, nas principais ruas do Centro His-
tórico.

De acordo com o prefeito Veveu, a Rua 
Oriano Mendes será modelo de como fica-
rão as ruas do Centro Histórico de Sobral 
após a conclusão de todas as obras do So-
bral Novo Centro. “Num trecho da Oriano 
Mendes, que vai da Catedral da Sé até a Cel. 
Mont’Alverne, será o primeiro local que terá 
substituída a fiação aérea por subterrânea, e 
também receberá mobiliário urbano, como 
bancos e lixeiras, luminárias em estilo colo-
nial, sinalização turística, arborização, tudo 
do jeito que vai ficar”, explica.

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

Núcleo de Apoio a Saúde da Família realiza 
atividades em alusão a III Semana do Adolescente

Profissionais do Núcleo de Apoio a Saú-
de da Família (NASF) realizaram, na manhã 
da última terça-feira (27), oficinas para alu-
nos da Escola Dinorah Tomaz Ramos. As 
atividades, com temas voltados para sexu-
alidade e saúde reprodutiva, foram promo-
vidas como parte da programação da III Se-

mana do Adolescente.
De acordo com a psicóloga do NASF, 

Taís Ziegler, a ação é uma continuidade do 
trabalho que já vem sendo desenvolvido 
pelo Núcleo. “Estamos fazendo oficina com 
adolescentes de 12 a 15 anos, envolvendo vá-
rios temas voltados à saúde do adolescente 
e acolhimento no serviço de saúde, o que for 
discutido aqui será levado para a reunião de 
roda”, afirmou.

A estudante Maria Sâmia comemorou 
a realização da iniciativa que a aproximou 
dos profissionais de saúde do Município. 
“A partir dessa proximidade, a gente conhe-
ce melhor os métodos de prevenção, se cuida 
mais e assim teremos uma vida mais saudá-
vel”, ressaltou.

Nesta quarta-feira (28)
Coleta Seletiva Agendada atende população do 
bairro Terrenos Novos

O Projeto de Coleta Seletiva Agendada, 
desenvolvido pela Secretaria de Conserva-
ção e Serviços Públicos de Sobral, em par-
ceria com a Empresa de Reciclagem Jose-
faz, realiza nesta quarta-feira (28), ação no 
bairro Terrenos Novos. Além de recolher 
resíduos recicláveis, o Projeto possibilita 
que a população converta os valores desse 
material em bônus na conta de energia, por 
meio do Programa Ecoelce, da Companhia 
Energética do Ceará (Coelce). O atendimen-

to acontecerá no Posto de Saúde do Distrito 
a partir das 8h.

Para participar da Coleta Seletiva basta 
se dirigir a um dos pontos de atendimento 
do projeto, na data agendada, e entregar o 
material reciclável  (papel, papelão, plástico, 
garrafas pet, alumínio, ferro, garrafas de vi-
dro e baterias de veículos). Durante todo o 
mês de outubro, estão sendo realizadas 25 
ações em bairros e distritos de Sobral.

Últimos dias de inscrições para workshop 
‘Supere seus limites em vendas’

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria de Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), está com inscrições 
abertas para o workshop ‘Supere seus limi-
tes em vendas’.  As inscrições são gratuitas 
e deverão ser realizadas até esta quarta-
-feira (28), das 8h às 14h, no Centro de Con-
venções de Sobral. Os interessados devem 
comparecer ao local  portando RG.

A capacitação será realizada nos dias 28 
e 29 de outubro, das 19h às 22h, no Cen-
tro de Convenções. Técnicas sobre as fases 
do processo de venda como, abordagem, 
linguagem corporal, neurovendas, tipos 
de clientes, televendas e telemarketing, 
networking  e qualidade no atendimento, 
compõem o cronograma da formação.

A capacitação é uma iniciativa da Prefei-
tura de Sobral, por meio da STDE, através do 
Programa Trabalho Pleno, em parceria com D2 
Consultoria e Congresso Ceará Vendas. Mais 
informações: (88)3611-4421/3614-2555.

Prorrogadas inscrições para 
feira ‘Ceará faz Ciência’

As inscrições para o projeto ‘Ceará 
Faz Ciência’, em Sobral, foram prorroga-
das até o próximo dia 3 de novembro. 
Para despertar vocações científicas e 
tecnológicas e identificar jovens ta-
lentosos, estimulando e fomentando 
o interesse pela área, a feira é voltada 
para escolas públicas de ensino funda-
mental II, médio e técnico. Os interessa-
dos deverão se inscrever na página da 
feira, no endereço eletrônico www.sct.
ce.gov.br/cfc.

Nesta edição, o encontro traz o 
tema ‘Luz, Ciência e Vida’ e acontecerá 
no dia 19 de dezembro, das 16h às 20h, 
na Praça do Patrocínio. Os melhores 
trabalhos receberão prêmios e a esco-
la mais participativa também será pre-
miada com um computador.

 A feira é uma realização do Gover-
no do Estado do Ceará, através da Se-
cretaria Estadual da Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, em parceria com a 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE).

Esta Semana 
Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros

Moradores dos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo poderão com-
prar, a partir desta quarta-feira (28), filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. Isto porque, o Cami-
nhão do Peixe estará visitando estes 
bairros até sexta-feira (30). 

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município.


