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Agência de Inclusão Produtiva de Sobral realiza oficina de 
empreendedorismo

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds), por meio da Agência de Inclusão 
Produtiva realizou, na tarde da última terça-
-feira (8), uma oficina de empreendedoris-
mo com alunos dos cursos de cabeleireiro 
assistente e salgadeiro. Os cursos são pro-
movidos pelo Programa Senac de Gratuida-
de (PSG) em parceria com a Agência.

A oficina, oferecida pelo Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae), abordou a necessidade dos peque-
nos empresários saírem da informalidade 
e como fazê-lo através do cadastro de Mi-
croempreendedor Individual (MEI). “O MEI 
se destina a pequenos negócios com fatura-
mento anual de até R$ 60 mil. O microempre-

endedor passa a ser pessoa jurídica, isso faci-
lita a retirada de alvará de funcionamento e a 
compra de produtos a preços mais acessíveis”, 
explicou o assessor técnico do Sebrae, Fran-
cisco Magalhães Lima.

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

Mutirão de Limpeza | Prefeitura realiza ação 
no bairro Terrenos Novos

Dando continuidade às ações de forta-
lecimento de limpeza realizadas pela Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
na última quarta-feira (9), foi a vez do bairro 
Terrenos Novos receber o mutirão de lim-
peza. Cerca de 25 homens participaram da 
ação, que contou com poda e retirada de 
entulhos.

“Com o uso de caçambas e pá mecânica, 

todo o lixo foi recolhido e encaminhado para 
o aterro sanitário. Agora, o próximo passo 
é despertar na população a importância de 
manter o bairro limpo”, explica o secretário 
da Seconv, Jorge Trindade. O mutirão de 
limpeza, além de conservar as ruas da ci-
dade, diminui os riscos de doenças como a 
dengue.

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

 Nesta quinta-feira (10) 
Coleta Seletiva Agendada 

atende a população do 
bairro Vila União

O Projeto Coleta Seletiva Agendada, 
desenvolvido pela Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos de Sobral 
(Seconv), em parceria com a Empresa 
de Reciclagem Josefaz, irá realizar, nesta 
quinta-feira (10), atendimento na Asso-
ciação Nova Jerusalém, no bairro Vila 
União, a partir das 8h. Além de recolher 
resíduos recicláveis, o projeto possibili-
ta que a população converta os valores 
desse material em bônus na conta de 
energia, por meio do Programa Ecoel-
ce, da Companhia Energética do Ceará 
(Coelce).

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

Divulgado resultado 
preliminar da 2ª Fase da 
seleção pública para o 

Projeto Agentes de Leitura
A Secretaria da Cultura e do Turismo 

de Sobral divulgou nesta terça-feira (8), 
o resultado preliminar da segunda fase 
da seleção simplificada para concessão 
de bolsas de complementação de ren-
da do projeto ‘Agentes de Leitura’. Nesta 
fase, realizada no último dia 30 de agos-
to, os candidatos foram submetidos à 
avaliação de conhecimentos e avaliação 
técnica.

A terceira e última fase compreen-
de análise de currículos e realização de 
entrevistas e irá acontecer entre os dias 
16 e 23 de setembro, na Casa da Cultura 
de Sobral. O resultado final do certame 
será divulgado no dia 5 de outubro (se-
gunda-feira).

Confira os nomes dos selecionados 
na 2ª fase da seleção pública no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Missão Empresarial
Prefeito Veveu Arruda e vice governadora Izolda Cela recepcionam 
empresários da CDL Jovem de Fortaleza

No último sábado (5), o prefeito Veveu 
Arruda e a governadora em exercício e pri-
meira dama de Sobral, Izolda Cela, recepcio-
naram, durante jantar, cerca de 35 jovens 
empresários integrantes da Câmara de Di-

rigentes Lojistas (CDL) Jovem de Fortaleza. 
Durante o encontro, coordenado pela se-
cretária de Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Daniela Costa, o Prefeito desta-
cou que “o excelente desempenho econômico 
do Município é fruto do diálogo associado ao 
modelo da gestão, que busca sempre o cresci-
mento e o desenvolvimento”.

A caravana chegou em Sobral na sexta-
-feira (4) para conhecer o potencial e os 
altos índices socioeconômicos do Municí-
pio, bem como os programas inovadores 
e ações de gestão pública desenvolvidos 
pela Prefeitura. Para tanto, fizeram visitas 

às instalações da matriz da Grendene, onde 
foram recebidos pelo diretor da empresa 
calçadista, Nelson Rossi, e da Votorantim Ci-
mentos. O grupo também esteve em alguns 
dos principais pontos turísticos do Municí-
pio.

Atualmente, a Prefeitura de Sobral, atra-
vés STDE, desenvolve programas de desen-
volvimento econômico como o Prodecon, 
direcionado para a atração de investimen-
tos, a revitalização de centros comerciais e 
mercados, por meio do  Prorecec, e a inser-
ção de jovens no mercado de trabalho, com 
Programa de Trabalho e Juventude.

Moradores da localidade de Corte 8 participam de 
reunião sobre implantação da rede de iluminação pública

Na noite da última terça-feira (8), mora-
dores da localidade de Corte 8, no Comple-
xo Sinhá Sabóia, participaram de reunião 
coordenada pelo ex-governador Cid Go-
mes, para tratar do posteamento e da im-
plantação da rede de iluminação pública na 
área. Com a presença de secretários muni-
cipais e representantes da Coelce, foram le-

vantadas as pendências para que seja dado 
início ao projeto, que já havia sido contrata-
do pelo Governo do Estado, durante a ges-
tão de Cid Gomes.

Sempre interessado na melhoria da vida 
dos sobralenses, Cid se preocupou em ga-
rantir a colocação de cerca de 20 postes nas 
cinco ruas da comunidade. A iniciativa foi 
um compromisso assumido por ele com a 
população, enquanto governador.

No mesmo instante, acompanhado 
pelo secretário das Cidades do Ceará, Lúcio 
Gomes, o prefeito Veveu Arruda cumpria 
compromissos em Brasília, onde tinha audi-
ências no Banco Interamericano do Desen-
volvimento (BID), no Ministério das Cidades 
e no Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN).

Prefeito Veveu Arruda garante liberação de recursos 
para obras em andamento em Sobral

Cumprindo agenda permanente de 
acompanhamento de projetos de 
Sobral em tramitação em Brasília, 

o prefeito Veveu Arruda participou, nesta 
quarta-feira (9), de audiências no Ministério 
das Cidades e no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para 
garantir a liberação de recursos e dar cele-
ridade às obras em andamento.

Acompanhado do secretário das Cida-
des do Ceará, Lúcio Gomes; do secretário 
adjunto das Cidades, Quintino Vieira; e do 
deputado federal Leônidas Cristino, no Mi-
nistério das Cidades, o Prefeito de Sobral 
solicitou ao ministro Gilberto Kassab a libe-
ração de recursos para obras de saneamen-
to e abastecimento d’água já aprovadas e 
contratadas, como a ampliação da Estação 
de Tratamento de Água do Sumaré e a cons-
trução do saneamento dos bairros Domin-
gos Olímpio, Padre Ibiapina e Cohab 3 e da 
sede do distrito de Taperuaba.

Na conversa com o ministro das Cidades, 
ficaram claras as dificuldades financeiras do 
Governo Federal. Até o final deste mês será 
apresentado um cronograma de desembol-
so dos recursos para os projetos já aprova-
dos no Ministério, que são importantes para 
a população de Sobral, nas áreas de habita-

ção, saneamento e abastecimento de água. 
“Vou continuar na busca da liberação destes 
recursos já aprovados. Se necessário retorna-
rei à Brasília. Neste momento de dificuldades 
é importante estar sempre presente, na defe-
sa dos interesses de Sobral, demonstrando as 
prioridades e construindo soluções para supe-
rar as dificuldades”, afirmou Veveu.

No Iphan, em contato com o diretor do 
PAC Cidades Históricas, Robson de Almeida, 
o Prefeito conseguiu liberação de recursos 

para pagamento do andamento das obras 
de requalificação da Praça Senador Figuei-
ra (Praça do Antigo Fórum) e da Praça Sa-
muel Pontes (Praça João Pessoa), primeiras 
obras do PAC Cidades Históricas em Sobral 
em execução. “Quero inaugurar estas praças 
neste ano para oferecer aos sobralenses áreas 
de convivência e lazer saudáveis, como as já 
inauguradas Praça do Bosque, Praça do Amor 
e Praça do Patrocínio”, disse o prefeito.


