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Governadora em exercício
Em evento no Rio, Izolda ressalta pioneirismo 
do Ceará em energia eólica

A governadora em exercício do Ceará e 
primeira dama de Sobral, Izolda Cela, parti-
cipou na tarde desta terça-feira (1º), no Rio 
de Janeiro, da abertura do Brazil WindPower 
2015, um dos maiores eventos sobre ener-
gia eólica da América Latina. Em sua fala de 
abertura, Izolda citou o pioneirismo do Esta-
do sobre o tema e a importância da energia 
eólica para o desenvolvimento sustentável 
da Região. “Nosso Estado está preparado e de 
braços abertos para receber empresas interes-
sadas em investir no Ceará”, disse a governa-
dora, que foi à solenidade acompanhada da 
secretária do Desenvolvimento Econômico, 
Nicolle Barbosa.

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

Jovens do Novo Recanto participam de oficina de 
capacitação do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes

Cerca de 30 jovens, moradores do bairro 
Novo Recanto e adjacências, participaram 
nesta terça-feira (1º), da quarta oficina de 
competência e formação do Núcleo de Ci-
dadania dos Adolescentes (NUCA). Com o 
tema ‘Desenvolver preferências estéticas e 
sensibilidade cultural e artística’, o encon-
tro, que foi realizado na Estação Juventude 
Novo Recanto, faz parte das ações estratégi-

cas do Selo UNICEF 2013-2016.
A atividade foi guiada pelo facilitador 

Leandro Fialho e contou com o apoio da Co-
ordenadoria da Juventude de Sobral (Coo-
juv) e da articuladora do Selo Unicef em So-
bral, Carmem Soares.

Como continuidade da capacitação, ain-
da serão realizados encontros para discutir 
temáticas como ‘Adotar atitude ambiental 
responsável’, ‘Desenvolver seus talentos e 
adquirir aptidões profissionais’, ‘Estabelecer 
relações afetivas e sustentáveis no âmbito 
da família e da comunidade’, ‘Utilizar novas 
tecnologias da informação, comunicação e 
ter uma visão crítica da mídia’ e ‘Identificar 
quando os outros precisam de ajuda e de-
senvolver atitude de solidariedade’.

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

Inscrições abertas para curso de padeiro na 
Agência de Inclusão Produtiva

A Agência de Inclusão Produtiva de 
Sobral está com inscrições abertas para o 
curso de Padeiro. Ao todo, 20 vagas estão 
sendo ofertadas pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec). Com início em 14 de setembro, a for-
mação será ministrada no Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para se inscrever, os interessados devem 
ser maiores de 18 anos, ter o Ensino Funda-

mental completo e apresentar cópia do RG, 
CPF, comprovante de residência e compro-
vante de escolaridade (certificado ou decla-
ração).

As inscrições deverão ser feitas na Agên-
cia de Inclusão Produtiva, que funciona na 
Casa do Cidadão, localizada na Rua Cel. José 
Sabóia, 531 - Centro. Mais informações: 
(88) 3677-3231/3677-3230.

CRAS Dom José promove 
edição do projeto ‘Cras em 

dia com a Saúde’

Na última terça-feira (1º), o Cen-
tro de Referência de Assistência Social 
(Cras) Dom José levou aos seus usuários 
palestras sobre higiene bucal, aplicação 
de flúor, orientações sobre tuberculose 
e hanseníase, entre outras recomenda-
ções. Os serviços fazem parte do proje-
to ‘Cras em dia com a Saúde’, que tem 
como objetivo reforçar o acesso à aten-
dimentos socioassistenciais.

“Essa atividade tem caráter preven-
tivo e educativo, voltado principalmente 
para o fortalecimento de vínculos”, ex-
plica o coordenador do Cras Dom José, 
Paulo Guimarães. “O Centro de Referên-
cia é a porta de entrada dos serviços so-
cioassistenciais. Trabalhamos de forma 
intersetorial para garantir esse acesso”, 
concluiu.

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

Prefeitura de Sobral divulga 
errata do edital de seleção 

do Programa Esporte e Lazer 
da Cidade (PELC)

Em virtude do grande número de 
inscrições para a Seleção Simplificada 
do Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC), a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria do Esporte, informa que 
foi alterado o cronograma com as datas 
das etapas para análise curricular, reali-
zação das entrevistas e planos de aula/ 
ação, análise das entrevistas e dos pla-
nos, resultado parcial, interposição de 
recursos, análise dos recursos e resulta-
do dos pré-selecionados.

Confira o novo cronograma com as 
datas do processo seletivo no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeito Veveu Arruda e superintendente do 
Departamento de Arquitetura e Engenharia visitam 

obras do Projeto Sobral Novo Centro
Acompanhado do prefeito Veveu Arru-

da, o superintendente do Departamento 
de Arquitetura e Engenharia (DAE), Sílvio 
Campos, visitou, na última quarta-feira (2),  
as obras do Projeto ‘Sobral Novo Centro’. O 
pacote de intervenções corresponde a um 
dos maiores projetos de requalificação em 
andamento no País. “Estou muito satisfeito 
com o andamento das obras. A padronização 
das calçadas foi concluída dentro do tempo 
estipulado, a qualidade do serviço é referência 
para obras de grande porte e o Prefeito Muni-
cipal nos dá todo o suporte necessário para a 
realização de um trabalho sério e transparen-
te”, avaliou Sílvio Campos.

Sobre os investimentos, que são de 
aproximadamente R$ 13 milhões, com re-
cursos dos governos Federal e Estadual 
e da Prefeitura, Veveu Arruda destacou o 
impacto na qualidade de vida dos sobra-
lenses. “Estamos realizando um conjunto de 
obras que irão tornar o Centro um local mais 

agradável, mais ordenado, mais confortável e 
mais propício aos bons negócios com a mes-
ma qualidade e conforto de quem frequenta 

um shopping, por exemplo, mas preservando 
a identidade histórica de cada local”, desta-
cou Veveu.

Prefeitura de Sobral promove reunião com Guardas Mirins e seus familiares

“Durante os seis meses em que o Arthur 
participou do Projeto Guarda Mirim, a sua 
formação de cidadão evoluiu. Hoje, ele reco-

nhece ainda mais o valor da família e entende 
melhor o conceito de viver em sociedade. O 
projeto também  o ajudou a ingressar no mer-

cado de trabalho”, afirmou Rosa Chaves, mãe 
do ex-Guarda Mirim Arthur Chaves, durante 
encontro realizado entre gestores da Prefei-
tura e familiares de jovens que participam 
do programa.

O auditório do Paço Municicpal foi palco 
da reunião, que aconteceu na última quarta-
-feira (2), e contou com as presenças do se-
cretário de Cidadania e Segurança, Coronel 
Sidney Morais,  do vice-prefeito, Carlos Hilton 
Soares, e do prefeito Veveu Arruda, que falou 
do objetivo do encontro. “Nós queremos abrir 
um canal de interação entre o poder público e 
os jovens da Guarda Mirim, haja vista que este 
é um programa de extrema importância para 
as famílias sobralenses. A partir desse projeto, 
os adolescentes saem da ociosidade e ganham 
uma ocupação que ensina, sobretudo, a criar 
uma postura de cidadão, com formação pro-
fissional, moral e cívica”. 

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


