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Prefeitura de Sobral prepara entrega de mais
832 apartamentos do Residencial Nova Caiçara
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Alunos da Universidade de Harvard conhecem
políticas de Sobral para Primeira Infância

S

obral recebeu, nesta segunda-feira
(11), a visita grupo de alunos do curso em Saúde Pública da Universidade
de Harvard para conhecer os programas de
Sobral voltados para a Primeira Infância. O
grupo conheceu o trabalho desenvolvido
pela Estratégia Trevo de Quatro Folhas e
pela Secretaria de Desenvolvimento Social
e Combate à Extrema Pobreza, além de visitar o Centro de Educação Infantil Maria Luciana Lopes Lima, no bairro Santo Antônio,
oitavo inaugurado pelo prefeito Veveu.
Durante a visita ao Trevo de Quatro Folhas, o vice-prefeito Carlos Hilton Soares
falou sobre o trabalho desenvolvido em
Sobral para a Primeira Infância e destacou
a importância das parcerias. “A vontade política conciliada com a relação comunitária resultou no Trevo de Quatro Folhas que está nos
trazendo esses bons resultados. Eu já estive
em alguns países do Caribe e América Central
para iniciar a implantação do Trevo de Quatro
Folhas, como República Dominicana, Haiti,

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria de Urbanismo, irá sortear, nesta segunda (11) e terça-feira (12), mais 832 moradias
do Residencial Nova Caiçara para famílias
carentes do Município que tiveram a documentação aprovada pelo setor habitacional
e pelo Banco do Brasil. O sorteio, que concretizará o sonho de cerca de 4 mil pessoas,
será realizado no Centro de Convenções, a
partir das 18h.
“Estamos finalizando mais uma etapa desse processo. Com a documentação aprovada
pelos setores responsáveis, iremos sortear mais
832 apartamentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social do Município. No
segundo momento, as famílias sorteadas irão
conhecer suas moradias. Em seguida, reuniremos as famílias novamente para esclarecer
todas as dúvidas sobre manutenção da mo-

radia, acordos de convivência, assinatura do
contrato e, enfim, a realização do sonho, que é
a entrega da chave da casa própria”, explicou
a secretária de Urbanismo, Gizella Gomes.
Após a entrega das 832 moradias, 1.940
famílias passarão a residir no maior projeto habitacional do interior do Ceará, o
Residencial Nova Caiçara. Ao todo, serão
entregues 3.364 apartamentos, 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 empreendimento e outra
na Cohab III); dois Centros de Saúde da Família (com 5 equipes e 50 agentes de saúde)
e um Centro de Artes e Esportes Integrado,
que serão construídos.

Prefeitura de Sobral busca parceria para
fortalecimento da Economia Solidária

Honduras. Esta aproximação de Sobral com
Harvard é fantástica!”, afirmou Carlos Hilton.
“Há muito tempo conheço as iniciativas
pioneiras de Sobral para a Primeira Infância e,
principalmente, iniciativas que ligam saúde e
educação, uma coisa muito bacana e difícil de
conseguir. Pensamos em visitar Sobral para

que esse grupo que estuda infância e desenvolvimento infantil possa aprender as iniciativas de Sobral e espero que a gente possa contribuir também com as iniciativas que Sobral
fará no futuro”, explicou a coordenadora do
curso, Marcia Castro.

Jornal Folha de São Paulo destaca aplicativo criado por startup sobralense
‘Aplicativos facilitam montagem
de repúblicas e contratação de diaristas’, este foi o título usado pela Folha
de São Paulo para destacar o aplicativo ‘Minha República’, como uma ferramenta de negócio e inovação, que
foi criada pela startup sobralense que
tem o mesmo nome da ferramenta.
Publicada no caderno Negócios no
último domingo (10), a matéria afirma
que o aplicativo gratuito ‘Minha República’, lançado em dezembro, “permite
anunciar vagas em residências universitárias” e desse modo, “tem transformado um problema comum entre universitários – encontrar um local para
morar- em negócio”.
A plataforma, que foi desenvolvida
pelos jovens empreendedores participantes do projeto Corredores Digitais,
“tem ainda ferramentas para dividir
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despesas e tarefas da casa e uma lista
de compras para os jovens que moram
juntos,” explica a reportagem.
Desenvolvido pela Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, e coordenado em Sobral
pela Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura
Municipal, o Corredores Digitais qualifica e gera oportunidades de negócios
na área de Tecnologias da Informação
e Comunicação, através de capacitação em gestão empresarial e apoio à
criação e consolidação de 4 empresas
inovadoras, beneficiando 20 jovens
empreendedores, que desenvolvem
aplicativos móveis com soluções para
facilitar a vida das pessoas.
Leia a matéria completa no Blog
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Em busca de parceria para o fortalecimento da política municipal de economia
solidária, a secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza de
Sobral, Valdízia Ribeiro, e a coordenadora
de inclusão produtiva, Margarida Melo, estiveram reunidas, no último dia 6 de janeiro,
com a vice-governadora Izolda Cela. “Sobral
é um dos únicos municípios do Estado que
tem uma lei que institui a economia solidária

como política pública. Apresentamos um projeto em busca de parceria com o Estado para
fortalecer essa política que é tão importante
para nós de Sobral e também para o Governo
do Estado do Ceará”, afirmou a secretária.
Na ocasião, também foram apresentados os resultados do Projeto Gente Solidária, que apoiou a criação de 20 empreendimentos solidários com grupos de catadores,
artesãos, profissionais de gastronomia, agricultores familiares e flanelinhas, beneficiando moradores da sede e dos distritos de Aracatiaçu, Jaibaras e Taperuaba. Voltado para
pessoas em situação de extrema pobreza, o
Projeto Gente Solidária ajudou mais de mil
famílias a superarem esta situação.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral e CDL realizam último sorteio
da Campanha Promocional ‘Ser Noel dá Sorte’
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), em parceria com a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sobral, realizou no sábado (9), no Becco do Cotovelo,
o último sorteio da campanha promocional
de Natal ‘Ser Noel dá sorte’.
Com a presença do presidente da CDL
de Sobral, Augusto Ponte, e da titular da
STDE, Daniela Costa, o sorteio aconteceu
durante a gravação do programa de rádio
‘Show do Ivan Frota’ e entregou cinco venti-
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ladores, uma geladeira e um carro 0km para
clientes de Sobral e Região Norte, participantes da Campanha.
Lançada no dia 6 de novembro de 2015,
a Campanha Promocional ‘Ser Noel dá Sorte’, além de alavancar e fortalecer as vendas
de final de ano, buscou aumentar a geração
de emprego e renda, bem como beneficiar
o comércio de toda a Região Norte. Ao todo,
foram sorteados 15 ventiladores, uma bicicleta, uma cama Box, uma geladeira e um
carro 0km.

Começam hoje matrículas para
Escola de Música de Sobral

A Escola de Música de Sobral Maestro
José Wilson Brasil está com inscrições abertas para 600 vagas em 23 cursos nas áreas
de instrumentos, canto e musicalização. Os
veteranos poderão se inscrever a partir desta terça-feira (12). Já a matrícula dos novatos acontecerá no dia 19 de janeiro.
Os interessados devem se dirigir a sede
da Escola de Música, localizada na Av. Dom
José, 426, Centro, das 8h às 12h e das 13h30
às 17h30, entregar uma foto 3x4; cópias do
RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e declaração de matrícula
em escola pública, para ser isento da mensalidade. Já estudantes da rede particular
pagarão mensalidade de R$80. Estudantes
de universidades públicas têm desconto
de 50% nas mensalidades. Saiba mais: (88)
3611-5484.

Mutirão de limpeza
Prefeitura recolhe 14 carradas
de lixo do bairro Junco
Dando continuidade às ações de fortalecimento de limpeza urbana, a Prefeitura
de Sobral, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconv), realizou, nesta segunda-feira (11), mais um
mutirão de limpeza no bairro Junco. Com o
apoio de 12 homens, 14 carradas de lixo foram retiradas e encaminhadas para o aterro
sanitário do Município.
A ação, que visa promover o bem-estar
da população, diminuindo os riscos de doenças como a dengue e a zyca, percorre,
diariamente, três bairros da cidade. “Além
da coleta sistemática, que recolhe o acúmulo de lixo das casas, a Prefeitura realiza o
mutirão de limpeza, que é um serviço extra.
Porém, precisamos do apoio da população.
Quando o acúmulo de lixo é recolhido, as
pessoas precisam manter o bairro limpo para
que elas se resguardem dos riscos de doenças
e promovam a sustentabilidade”, ressaltou o
titular da Seconv, Jorge Trindade.
Leia a matéria completa no Blog de
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).
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