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Moradores do Residencial Nova Caiçara 
recebem ações da campanha Sobral Mais Limpa

Moradores do Residencial Nova Caiçara 
receberam, na manhã desta terça-feira (26), 
ações da campanha ‘Sobral Mais Limpa’, da 
Prefeitura de Sobral. Com o propósito de 
conscientizar a população sobralense sobre 
os riscos e as doenças que o lixo acumula-
do pode causar, durante a temporada de 
chuvas, a campanha é uma ação integrada 

das Secretarias de Conservação e Serviços 
Públicos; Urbanismo, Patrimônio e Meio 
Ambiente; Saúde e da Autarquia Municipal 
do Meio Ambiente (AMMA).

Durante a mobilização, os moradores re-
ceberam visitas de cerca de 50 servidores da 
Prefeitura Municipal, que distribuíram ca-
lendários de coleta sistemática, bem como 
material educativo, promoveram rodas de 
conversa com informações sobre os riscos 
e como combater a proliferação do mos-
quito Aedes Aegypti, além de atividades de 
limpeza do conjunto e do entorno, pintura 
do meio fio, reposição de lâmpadas e poda 
das árvores.

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

O ‘Minha República’, startup participante do projeto 
Corredores Digitais – polo Sobral, irá participar do mais im-
portante evento de tecnologia e cultura digital do Brasil, a 
Campus Party 2016. Entre as 100 selecionadas, a startup 
‘Minha República’ representará o Município na categoria 
Feira de Negócios – Startups & Makers, que é o programa 
da Campus Party direcionado às startups.

O evento, cujo objetivo é capacitar e ajudar os partici-
pantes a tirarem suas ideias do papel e transformá-las em 
propostas de negócios, acontecerá entre os dias 26 e 31 
de janeiro, em São Paulo. Este ano, a Campus Party reunirá empreendedores em uma área de 
exposição, atividades de mentoria, networking, hackathons, além de muito conteúdo educa-
cional com palestras e workshops.

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

Corredores Digitais
Startup sobralense é selecionada para 
participar da Campus Party, em São Paulo

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral) iniciou, na última 
segunda-feira (25), o curso de Fotografia 
Básica para 40 alunos. Com o intuito de ofe-
recer gratuitamente formação profissional, 
este é o segundo curso do ano promovido 
através do Projeto ‘Vidas em Ascensão’, que 
conta com o patrocínio da Petrobrás.

As aulas estão sendo ofertadas de se-
gunda a quarta-feira, das 18h às 21h30. No-
ções básicas de fotografia, importância da 
fotografia como ilustração e a análise crítica 
de sua utilização na mídia, compõem o con-
teúdo programático da formação.

Uma realização da Escola Nova de Artes e 
Ofícios, juntamente com a Ecoa Sobral, a for-
mação possui 60 horas aulas e conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo. Mais informa-
ções: site - ecoasobral.org ou (88) 3111-1661.

Vidas em Ascensão
Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e 
Artes inicia curso de Fotografia Básica

Como complemento às ações em alu-
são ao Dia Mundial de Combate a Hanse-
níase, comemorado no último domingo 
do mês de janeiro, a Prefeitura Municipal 
de Sobral, através da Secretaria da Saúde, 
irá realizar ações para atualizar os profissio-
nais sobre a doença. A programação terá 
início na próxima quinta-feira (28), a partir 
das 14h, durante o Seminário de Sensibili-
zação em Hanseníase, realizado pela vigi-
lância epidemiológica, para enfermeiros, 
médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais. O encontro acontecerá no audi-
tório do Centro de Ciências da Saúde (CSS).

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

Secretaria da Saúde realiza 
ações alusivas ao Dia Mundial 

de Combate a Hanseníase

Terminam nesta quarta-feira (28) as ins-
crições do concurso público para agentes 
de saúde e agentes de endemias da Prefei-
tura de Sobral. O certame de contratação 
imediata e formação de cadastro de reser-
va 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 en-
dereço eletrônico: http://concursos.uva-
net.br, preencher a ficha de requerimento 
de inscrição online e entregar à Comissão 
Executiva do Processo Seletivo – CEPS, na 
Avenida Dr. Guarany, nº 317, Bairro Derby, 
nos horários de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Último dia para as inscrições no 
concurso público para agentes de 

saúde e de endemias

Desta quarta (27) até a sexta-feira (29), 
os moradores dos bairros Pedrinhas, Suma-
ré e Alto do Cristo receberão o Caminhão 
do Peixe, sempre a partir das 7h. Eles po-
derão comprar filé, linguiça e bolinha de 
peixe por valores mais acessíveis. O equi-
pamento atenderá os moradores até às 
13h, ou até acabar 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

Centro de Educação Infantil do Bairro Cidade José 
Euclides será inaugurado amanhã (28)

Unidade terá capacidade para atender 208 crianças de 0 a 5 anos da creche a pré-escola

O governador Camilo Santana e o pre-
feito Veveu Arruda entregam para 
os sobralenses o 9º Centro de Edu-

cação Infantil (CEI), no bairro Cidade José 
Euclides. Solenidade de inauguração será 
realizada nesta quinta-feira (28), às 17h, 
com a presença da vice-governadora Izolda 
Cela, dos deputados Leônidas Cristino e Ivo 
Gomes e da população.

“A educação tem sido uma prioridade 
nossa e como fruto disso temos a melhor rede 
municipal de educação do Brasil, segundo o 
próprio Ministério da Educação. Nesse novo 
CEI nossas crianças terão todo o carinho, 
amor, segurança, zelo e cuidado para garan-
tir que cresçam e se desenvolvam bem. Nós 
estamos formando uma nova geração em 
Sobral, que não será apenas seguidora de um 
destino pré-estabelecido pela condição socio-
econômica de exclusão, mas protagonistas de 
suas próprias vidas”, afirma o prefeito Veveu 
Arruda.

O CEI ‘Dinorá Gondim Lins Aragão’ aten-
derá 208 crianças de 0 a 5 anos, nas moda-
lidades de creche a pré-escola. A unidade 
conta com quatro salas de aulas climati-
zadas, dormitório, berçário/lactário, labo-
ratório de informática, refeitório, cozinha, 

parque infantil, entre outros espaços. Foram 
investidos cerca de R$1 milhão para cons-
trução e aquisição de equipamento e mobi-
liário, com recursos da Prefeitura de Sobral e 
do Governo do Estado.

Com os 12 Centros de Educação Infantil 
em funcionamento no Município foi possí-
vel atender todas as crianças de 4 e 5 anos 
na pré-escola e ampliar para 44,8% o aten-

dimento de crianças de 0 a 3 anos em cre-
ches. Já foram beneficiados com um novo 
Centro de Educação Infantil os moradores 
dos bairros Novo Recanto, Sumaré, Santa 
Casa, Alto da Brasília, Vila União, Cohab II 
(Jatobá), Domingos Olímpio e Parque Santo 
Antônio. 

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

Empreendedorismo
Participantes de projeto FIA {oficina de artesãs} comemoram sucesso 
de vendas e arrecadação

Nesta quarta-feira (27), os grupos de ar-
tesãos que participaram do projeto FIA {ofi-
cina de artesãs} estarão comemorando o su-

cesso do projeto. A festa, que será realizada 
no Buffet Dona Flor, contará com a presença 
do prefeito de Sobral, Veveu Arruda, e  da 
vice-governadora do Ceará e primeira dama 
do Município, Izolda Cela.

O projeto, que beneficiou mais de 30 
participantes, inovou ao expandir os negó-
cios de grupos de mulheres, por meio de 
um financiamento coletivo (crowdfunding). 
Elas conseguiram arrecadar mais que o pro-
posto para seus empreendimentos, sendo 
apoiadas por mais de 200 pessoas do Brasil 
inteiro.

A campanha do FIA foi destaque em 
muitos sites, jornais e revistas, o que ajudou 
bastante na divulgação. “Esse movimento é 
fundamental dentro do que propomos para 
valorização do trabalho das nossas artesãs 
e para reconhecimento do talento de todas 
elas”, ressaltou a titular da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Combate a Extrema 
Pobreza de Sobral (Seds), Valdízia Ribeiro.

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


