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Palestra com nutricionista abre ciclo de rodas de 
conversa na Academia da Saúde da COHAB III

Cerca de 60 pessoas participaram, na 
manhã desta terça-feira (2), de uma roda de 
conversa sobre alimentação saudável, com 
a nutricionista Márcia Vieira Mendes. Du-
rante o encontro realizado na Academia da 
Saúde da Cohab III, os usuários tiraram dú-
vidas sobre o uso de adoçante, utilização de 
azeite em frituras, consumo diário de ovos, 
dentre outros.

A nutricionista foi recebida pela geren-
te da academia, Larisse Pontes, que deu as 
boas vindas à profissional. “Recebemos você 
de mãos dadas e braços abertos. Hoje esta-
mos aqui para um momento de tirar dúvidas”. 
Larisse informou ainda que a nutricionista 
estará atendendo os usuários da Academia 

da Saúde todas as terças-feiras, sempre no 
turno da manhã.

A próxima roda de conversa acontecerá 
no dia 25 de fevereiro, a partir das 16h, com 
a médica Veruska Bastos. Ela irá falar sobre o 
benefício de exercícios físicos para portado-
res de doenças crônicas degenerativas.

A Prefeitura de Sobral, através do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; empresas capitaneadas pela 
Grendene e o Núcleo de Produções Cultu-
rais, estão ofertando 24 vagas para o curso 

técnico em eletromecânica. A formação 
integra o Programa ‘Quem estuda, cresce!’, 
que tem como objetivo oferecer conheci-
mento a jovens com idades entre 18 e 29 
anos,  para o ingresso no primeiro emprego 
ou o fomento da ascensão profissional.

O programa é a oportunidade de ado-
lescentes e jovens adquirirem conhecimen-
tos específicos nas áreas de automação, elé-
trica e mecânica e na operação de máquinas 
para a indústria de calçados, que cresce na 
cidade de Sobral. Os cursos serão ofertados 
de forma gratuita para adolescentes e jo-
vens, preparando-os para o mercado de tra-
balho. Mais informações: (88) 3112-8300.

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

Gratuito
Programa ‘Quem Estuda, Cresce!’ abre 24 vagas 
para curso técnico em eletromecânica

A partir desta quarta (3) até a sexta-fei-
ra (5), os moradores dos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo receberão o Ca-
minhão do Peixe, sempre a partir das 7h. 
Eles poderão comprar filé, linguiça e boli-
nha de peixe por valores mais acessíveis. O 
equipamento atenderá os moradores até 
as 13h, ou enquanto durar o estoque.

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral 
e coordenado pela Secretaria da Agricultu-
ra 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 pescado no 
Município.

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

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros 

esta semana

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE), está com inscrições aber-
tas para o Projeto Primeiro Passo – Jovem 
Aprendiz, do Governo do Estado do Ceará. 
As vagas são direcionadas para jovens com 
idades entre 16 e 23 anos, que estejam cur-
sando o 3º ano do ensino médio ou com 
ensino médio concluído na rede pública de 
ensino, e que tenham interesse em estagiar 
nas empresas cadastradas no Projeto.

Os interessados em participar devem 
se dirigir, até o próximo dia 12 de feverei-
ro, à sede da STDE, localizada no Centro de 
Convenções (Rua Visconde de Sabóia, 300 – 
Junco), das 8h às 14h, portando cópias do 
RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante 
de residência, declaração da escola ou cer-
tificado de conclusão do Ensino Médio e 
currículo com foto 3x4.

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

Abertas inscrições para o 
Projeto Primeiro Passo

Para oferecer maior agilidade e redu-
ção da burocracia aos empreendedores da 
Região, a Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), está disponibilizando,  
de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na 
Sala do Empreendedor, atendimento perso-
nalizado ao Microempreendedor Individual 
(MEI), para o envio da Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN).

A documentação, que é uma das obriga-

ções que o MEI deve apresentar anualmen-
te, pode ser retirada gratuitamente na Sala 
do Empreendedor, localizada no Centro de 
Convenções de Sobral (Rua Visconde de 
Sabóia, 300 – Junco), com ajuda do agente 
de desenvolvimento, ou pode ser enviada 
diretamente através do Portal do Empreen-
dedor (www.portaldoempreendedor.gov.
br). O prazo para a entrega da declaração 
termina dia 31 de março.

‘Sala do Empreendedor’ oferta atendimento 
para envio da Declaração Anual do 
Microempreendedor Individual

Padre Palhano receberá 10º Centro de Educação 
Infantil inaugurado pelo prefeito Veveu

O Prefeito Veveu Arruda visitou, nesta segunda-feira 
(1º), o bairro Padre Palhano onde irá inaugurar o 
próximo Centro de Educação Infantil (CEI). Este 

será o 10º CEI inaugurado pela gestão que tem a educa-
ção como marca. “Nossa meta é chegar ao final deste ano 
atendendo a 75% das crianças de 0 a 3 anos. Estamos as-
segurando as melhores condições com uma boa estrutura 
física e intelectual para a formação de uma nova geração no 
município de Sobral, que fará de Sobral ainda muito melhor”, 
afirmou Veveu Arruda.

Acompanhado dos secretários de Educação, Júlio Ce-
sar da Costa; de Obras, Ilo Santiago, e de Conservação e 
Serviços Públicos, Jorge Trindade; o Prefeito ouviu as de-
mandas da população do bairro e determinou que sejam 
feitos os serviços necessários na comunidade, como cal-
çamento, drenagem, limpeza do canal, ligações prediais e 
limpeza total do sistema de esgoto da rua.

Com os Centros de Educação Infantil inaugurados em 
sua gestão, o prefeito Veveu universalizou o atendimento 
em pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e ampliou para 

quase 45% a cobertura do atendimento em creches para crianças de 0 a 3 anos. 
Já foram inaugurados novos Centros de Educação Infantil nos bairros Novo Re-
canto, Sumaré, Santa Casa, Alto da Brasília, Vila União, Cohab II (Jatobá), Domin-
gos Olímpio, Parque Santo Antônio e Cidade José Euclides.

Veja no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br) onde o Prefeito Veveu já 
inaugurou os Centros de Educação Infantil

Nesta terça-feira (2), o Gabinete de Gestão 
Integrada do Município de Sobral (GGIM) re-
alizou reunião extraordinária para discutir o 
esquema de segurança para o Carnaval 2016. 
A terça-feira (9), terá uma maior atenção pois 
concentrará o desfile de todas as escolas de 
samba do Município.

O efetivo a disposição no dia do evento 
contará com homens e mulheres da Guarda 

Civil Municipal de Sobral, Polícia Militar, Cor-
po de Bombeiros, Batalhão de Policiamento 
de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas 
(BPRaio), Coordenadoria de Trânsito e Trans-
porte Urbano (CTTU), Ronda do Quarteirão e 
Agentes de Proteção à Infância e ao Adolescen-
te, totalizando mais de 120 pessoas em serviço.

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

Gabinete de Gestão Integrada do Município 
apresenta esquema de segurança do Carnaval 2016

Animados por Daniela Mercury, sobralenses fazem a maior festa de todos os tempos no Bloco 
dos Sujos. Confira todas as imagens feitas pelos fotógrafos da Prefeitura no nosso Facebook.
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