
Boletim
MunicipalMunicipal

Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                                                Ano XIX - Nº 249 - Sobral, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016

Boletim Municipal - Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                 Ano XIX - Nº 249 - Sobral, quinta-feira, 21 de janeiro de 2016

Boletim
MunicipalMunicipal

Prefeito: José Clodoveu de Arruda Coelho Neto | Chefe de Gabinete do Prefeito:  Luciano de Arruda Coelho Filho | Assessora de Comunicação/Editora-chefe: Raquel 
Scarano do Amaral | Repórteres: Gabriele Oliveira, Manoel  Cruz, Ramirez Farias e Rayanne Colares | Diagramação: Fábio Fernandes e Laura Farias | Fotos: Luiz Queiroz | 
Impressão: Imprensa Oficial do Município (IOM)| Tiragem: 4.000 exemplares. Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP 62011-060 | e-mail: comunicacao@sobral.ce.gov.br 

Gente Solidária
Fundos Rotativos Solidários geram crescimento 
de capital e garantem investimentos nos grupos 
produtivos dos distritos

Após pouco mais de dois meses da cria-
ção dos Fundos Rotativos Solidários (FRS), 
como parte do Projeto Gente Solidária, os 
grupos produtivos dos distritos de Aracatia-
çu, Jaibaras, Trapiá e Taperuaba já registram 
crescimento. Os quatro FRS juntos acumulam 
mais de R$ 3.700,00 investidos e contam com 
74 associados. Estes recursos aplicados nos 
FRS, primeiramente pelos seus afiliados, serão 
usados para financiar os produtores destes 
distritos participantes do Programa Gente So-
lidária.

“O objetivo é fortalecer os grupos econômi-
cos solidários. Os membros dos Fundos poupam 
e recebem o benefício, por empréstimos, mas 
também pensam no outro participante que pre-
cisa ter igual direito, como ele. É a solidariedade 
que faz dar certo e assim todas as pessoas da 
comunidade desfrutam deste benefício e não 
há competição”, ressaltou a coordenadora do 
Gente Solidária, Margarida Melo.

A criação dos Fundos Rotativos Solidários 

(FRS) é considerada uma etapa primordial no 
desenvolvimento do Gente Solidária. Isto por-
que a criação de fundos é uma das melhores 
formas para financiar os próprios produtores. 
Os recursos captados pelos participantes dos 
FRS ficam disponíveis para empréstimos entre 
eles, com juros de 1%, e em alguns casos sem 
juros, mas com metas de investimento, ge-
rando novos recursos para o crescimento dos 
fundos. Para o crescimento dos FRS, os parti-
cipantes estão organizando novas formas de 
captação de recursos, como bingos em Trapiá 
e bazar de roupas em Aracatiaçu.

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

Prefeitura e Sistema ‘S’ se reúnem para planejar 
ações estratégicas de qualificação para 2016

Com o objetivo de alinhar as ações e 
fortalecer as parcerias para a qualificação 
profissional nos setores do comércio, indús-
tria e serviços para 2016, a Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria da Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), se 
reuniu, na última terça-feira (19), no Centro 
de Convenções, com representantes das en-
tidades pertencentes ao Sistema ‘S’.

Durante o encontro conduzido pela ti-
tular da STDE, Daniela Costa, dados sobre o 
desenvolvimento econômico do Município, 
resultados das ações de capacitações reali-

zadas pela Prefeitura Municipal, através da 
STDE, nos bairros e distritos de Sobral, além 
dos projetos e ações desenvolvidos pelas 
instituições do Sistema ‘S’, foram apresenta-
dos.

Além da presença de técnicos da STDE, 
o encontro contou com participação de re-
presentantes do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); 
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço 
Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Se-

nac); Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SEST/SENAT); Centro Regional de Refe-
rencia em Saúde do Trabalhador (CEREST); 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
(SINE/IDT), e da Vigilância Sanitária.

No próximo dia 28 (quinta-feira), 
encerra o prazo para inscrições no 
concurso público para agentes de 
saúde e endemias da Prefeitura de 
Sobral. O certame de contratação 
imediata e formação de cadastro de 
reserva disponibiliza, ao todo, 312 
vagas, sendo 118 para o cargo de 
agente de combate às endemias e 
194 para agentes comunitários de 
saúde.

Os interessados deverão acessar 
o endereço eletrônico: http://con-
cursos.uvanet.br, preencher a ficha 
de requerimento de inscrição online 
e entregar à Comissão Executiva do 
Processo Seletivo – CEPS, à Avenida 
Dr. Guarany, nº 317 - bairro Derby, 
nos horários das 8h às 11h e das 14h 
às 17h.

Últimos dias
Inscrições do concurso 

público para agentes 
de saúde e endemias 

encerram próximo dia 28

Para comemorar o Dia do Farmacêutico, 
celebrado nacionalmente em 20 de janeiro, 
a Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
da Saúde, realizará, na próxima sexta-feira 
(22), a partir das 8h, na Farmácia Popular, 
uma série de atividades de promoção da 
saúde abertas a população sobralense.

A programação contará com aferição de 

glicemia e pressão arterial, teatro de fanto-
ches com apresentações para prevenção 
e tratamento de diabetes e hipertensão, 
campanha de doação de medicamentos 
com orientações sobre a forma correta de 
estocagem e descarte, e laboratório itine-
rante para identificação do mosquito Aedes 
Aegypti. Mais informações: (88)3611-3199.

Dia do Farmacêutico será celebrado com atividades de prevenção, 
campanha de doação de sangue e arrecadação de medicamentos

Sobral recebe, nos dias 29 e 30 de 
janeiro, a I Conferência Municipal de 
Direitos Humanos de LGBTT, que con-
tará com manifestações culturais, inter-
venções artísticas, mostra musical, ato 
político e grupos de trabalhos (GT’s). 
Durante o evento, que acontecerá no 
Centro de Educação a Distância, serão 
eleitos delegados que representarão 
o município na Conferência Estadual 
LGBTT do Ceará.

Com o tema ‘Todas as Cores da Ju-
ventude’, a conferência visa avaliar e 
propor as diretrizes para a implemen-
tação de políticas públicas voltadas 
à promoção dos direitos humanos e 

cidadania da população LGBTT em So-
bral, tendo em vista a construção do 
plano municipal da temática, e o com-
bate à discriminação.

Promovido pela Prefeitura de So-
bral, através da Coordenadoria de Ju-
ventude, e Coletivo VRRÁ (Visibilida-
de, Respeito, Resistência e Amor) em 
parceria com o Centro de Educação a 
Distância do Estado do Ceará (CED), o 
evento também visa discutir a imple-
mentação e execução do Plano Nacio-
nal de Promoção da Cidadania e Direi-
tos Humanos de LGBTT. 

Veja a programação no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Prefeito Veveu Arruda visita mais um empreendimento 
com incentivo da Prefeitura

O prefeito Veveu Arruda e o vice-prefeito Carlos Hilton Soares, 
acompanhados da secretária de Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico, Daniela Costa, visitaram última terça-feira 

(19), as novas instalações da Faculdade Luciano Feijão, localizada no 
Loteamento Terra Nova, no bairro Dom Expedito. A visita técnica foi 
conduzida pelos empresários Lúcio Feijão, Marcia Feijão, Joaquim 
Feijão e Liduína Feijão.

No novo prédio da instituição de ensino funcionarão os cursos 
de graduação em Direito, Administração, Psicologia e, em breve, En-
genharia e Enfermagem. A inauguração da Faculdade está prevista 
para o dia 28 de janeiro. O grupo foi contemplado com o terreno pelo 
Programa de Desenvolvimento Econômico do Município (Prodecon) 

I Conferência Municipal de Direitos Humanos de LGBTT de Sobral será 
realizada nos dias 29 e 30

da Prefeitura de Sobral e irá gerar 400 empregos diretos.
O Prodecon é coordenado pela Secretaria da Tecnologia e Desen-

volvimento Econômico (STDE) e visa garantir a geração de emprego, 
fortalecimento dos negócios locais e atração de novos empreendi-
mentos para o Município.  


