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Prefeito Veveu Arruda entrega veículo para 
uso da equipe do Cadastro Único

Na última terça-feira (16), o prefeito Ve-
veu Arruda entregou um veículo novo para 
uso da equipe de 17 entrevistadores do Ca-
dastro Único (CadÚnico) de Sobral. O veícu-
lo foi adquirido no fim do ano passado com 
recursos do Governo Federal. “A Van será 
usada pela equipe do CadÚnico para que ela 
possa se deslocar por todo o Município, a fim 
de manter o cadastro bem atualizado”, expli-
cou a secretária de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza, Valdízia Ri-
beiro.

Com o tema ‘Empreendedorismo inova-
dor como fator de competitividade’, a 10ª 
Edição do Vespertinas da Inovação será re-
alizada nesta quinta-feira (18), a partir das 
14h30, no auditório da unidade integrada 
do SESI/SENAI de Sobral. Para promover o 
diálogo entre representantes de instituições 
públicas e privadas com os integrantes do 
Conselho Temático de Inovação e Tecnolo-
gia (Cointec), da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec), o encontro reuni-
rá, pela primeira vez em Sobral, os principais 
executivos do Estado do Ceará.

Participarão desta edição representan-
tes da Fiec, Serviço Social da Indústria (Sesi), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai),  Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 
Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior (Secitece), Fundação 

Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap), Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), dentre empresários e estudantes 
de Instituições de Ensino Superior.

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

Nesta quinta (18)
Vespertinas da inovação discutirá empreendedorismo 
inovador como fator de competitividade

Na manhã da quarta-feira (17) a equi-
pe do Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas) se reuniu com 
servidores do Vapt Vupt de Sobral, equipa-
mento do Governo do Estado que facilita a 
emissão de diversos documentos e ainda 
oferece cursos online. O objetivo do encon-
tro foi apresentar o funcionamento do Vapt 
Vupt a fim de dar encaminhamento a algu-
mas demandas do Creas.

Entre os serviços ofertados, se destaca 
os cursos da plataforma de ensino online 
do E-Vapt, que podem ser acessados por 
qualquer pessoa com mais de 12 anos de 
idade.  “É uma oportunidade a mais para os 

nossos usuários que precisam de 
reinserção social, como adoles-
centes egressos de medidas so-
cioeducativas”, explicou a coor-
denadora do Creas, Nara Mota.

Vapt Vupt é um shopping 
de serviços que presta aten-
dimento, de forma rápida, ao 
cidadão. Nos postos de aten-
dimento, é possível emitir documentos, tais 
como, carteira de identidade, CPF e título de 
eleitor, renovar a Carteira Nacional de Habi-
litação, realizar pagamento de contas de 
água, solicitar requerimento de benefício 
do INSS, além de poder iniciar ações judi-

ciais ou reclamações de consumidor, entre 
outros.

Serviço:
Vapt Vupt de Sobral
Endereço: Rua Coronel José Silvestre, Cen-
tro (próximo ao Açúcar Rey)

Servidores do Vapt Vupt Sobral visitam 
Creas para apresentar serviços ofertados

Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de 
Sobral promove o projeto ‘InterArte Sesc 
na Praça’, a partir das 17h30, no Centro 
de Referência da Assistência Social (Cras) 
Mimi Marinho. A ação é feita em parceria 
com o Serviço Social do Comércio (Sesc) 
e tem o objetivo é dar oportunidade a 
crianças e adolescentes para demonstra-
rem seus talentos em diversas manifesta-
ções culturais e incentivar outros a presti-
giar estas representações artísticas.

 A atividade contará com exposição, 
contação de história, escultura em balão, 
pintura em rosto e biblioteca itineran-
te. A iniciativa tem o apoio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza de Sobral, do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Ceará (Fecomér-
cio-CE) e do Instituto de Pesquisa e De-
senvolvimento do Comércio (IPDC).

Cras Mimi Marinho
Prefeitura de Sobral e

Sesc promovem
‘InterArte Sesc na Praça’

O prefeito Veveu Arruda se reuniu, 
na noite da terça-feira (16), com as 
832 famílias que receberão seus 

apartamentos no Residencial Nova Caiçara 
para as últimas instruções para assinatura 
dos contratos. “Com o apoio do governador 
Camilo, da Izolda e da presidenta Dilma esta-
mos conseguindo assegurar moradia de qua-
lidade para milhares de sobralenses. Estou 
muito alegre por poder estar viabilizando a 
realização deste sonho porque muitos paga-
vam aluguéis caros, dividiam casa com outras 
famílias ou moravam em área de risco”, disse 
Veveu.

Os contratos começaram a ser assina-
dos nesta quarta-feira (17) e o próximo 
passo será a mudança das famílias para o 
residencial, que somarão 1.940 famílias be-
neficiadas no maior projeto habitacional do 
interior do Ceará. “Nós estamos iniciando a 
construção dos equipamentos sociais que vão 
servir para vocês. Serão três Centros de Edu-
cação Infantil, Colégio Sobralense de Tempo 
Integral e dois Centros de Saúde da Família e 
outros equipamentos para o lazer e esporte”, 
adiantou o prefeito.

Uma das futuras moradoras do Residen-
cial Nova Caiçara, Edice dos Anjos, cadeiran-
te que receberá um apartamento adaptado, 
falou da alegria de realizar o sonho da casa 
própria. “Quero agradecer ao Veveu, prefeito 
de Sobral e à Dilma, em nome de todas as fa-

mílias que estão aqui, que não tinham casa 
própria, vivem com salário mínimo e têm que 
pagar aluguel e se manter. Acredito que todos 
estão felizes com essa conquista”.

Ao todo, serão entregues 3.364 apar-
tamentos, que irão beneficiar mais de 15 
mil pessoas. Além das residências, o novo 
bairro conta com áreas de lazer e prática de 
esportes, áreas de convivência, além de três 
Centros de Educação Infantil, duas Escolas 
de Tempo Integral (uma na área do empre-
endimento e outra na Cohab III); dois Cen-
tros de Saúde da Família (com 5 equipes e 

50 agentes de saúde) e um Centro de Artes 
e Esportes Integrado.

O evento contou com a presença do 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares; do vere-
ador Emídio Silva; da secretária de Urbanis-
mo, Patrimônio e Meio Ambiente, Gizella 
Gomes; do secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos, Jorge Trindade; do secretário 
de Esporte, Rosaldo Freire; do secretário 
adjunto do Esporte, Camilo Cavalcante; re-
presentantes da Coelce, do Banco do Brasil, 
da construtora Direcional e de famílias be-
neficiadas.

Mais 832 famílias realizarão o sonho da casa própria 
no Residencial Nova Caiçara

Prefeito Veveu Arruda garante implantação do sinal de telefonia celular 
em Aracatiaçu

O prefeito Veveu Arruda assinou, nesta 
quarta-feira (17), termo de permissão de uso 
oneroso de imóvel que garantirá a implan-
tação do serviço de telefonia móvel celular 
em Aracatiaçu. “Nós desapropriamos o terre-
no que a empresa alugará para instalação da 
antena de telefonia e o valor do aluguel será 
destinado para o Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente e destinado, 
especialmente, para as políticas de atenção à 
primeira infância”, explicou. 

Taperuaba foi o primeiro distrito de So-
bral beneficiado pelo Programa Alô Sertão, 
do Governo do Estado que levará infraes-
trutura de telecomunicação a 475 distritos e 
localidades de todo Ceará. Em Sobral serão 
beneficiados 11 distritos: Aprazível, Araca-
tiaçu, Bonfim, Caracará, Jaibaras, Jordão, 
Rafael Arruda, Patos, Patriarca, São José do 
Torto e Taperuaba.


