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Jovem Aprendiz
Projeto Primeiro Passo insere 122 jovens no 
mercado de trabalho

A Secretaria de Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico (STDE) encaminhou, no 
mês de maio, 122 jovens com idades entre 
16 e 23 anos para estágios em empresas 
parceiras no mercado sobralense. Os en-
caminhamentos aconteceram através do 
Projeto Primeiro Passo – Jovem Aprendiz, 
que acontece em parceria com o Governo 
do Estado. Dando continuidade ao acompa-
nhamento desses jovens, no último sábado 
(14), a Prefeitura ofereceu uma qualificação 
sobre o perfil do Jovem Aprendiz, assim 
como orientações sobre o comportamento 
no mercado de trabalho.

O Projeto Primeiro Passo é uma ação de 
políticas públicas para a juventude, coor-
denado pela Secretaria do Trabalho e De-
senvolvimento Social do Ceará (STDS), em 
parceria com a Prefeitura de Sobral, através 
da STDE, com o intuito de gerar oportuni-
dades voltadas à cidadania, inclusão social 
e profissional. 

Projeto Sobral de Futuro 
Escolas municipais iniciam 

plantio de árvores

As Escolas Municipais de Sobral ini-
ciaram, nesta terça-feira (16), o plantio de 
árvores dentro do programa Municipal de 
Arborização do Projeto Sobral de Futuro. 
Os alunos da Escola Maria do Carmo An-
drade foram os primeiros a participarem 
da iniciativa, que promoverá o plantio de 5 
mil mudas de árvores frutíferas, frondosas 
e medicinais, em todo o município. Todas 
as mudas de árvores do projeto terão uma 
placa com o sonho da instituição ou de 
quem plantou.

Nesta primeira etapa serão contempla-
das 30 escolas da sede e distritos do Ensino 
Fundamental II (6° ao 9°ano). Os alunos se-
rão sensibilizados sobre a importância do 
Projeto e participarão de atividades como, 
rodas de conversa sobre os seus sonhos 
para o futuro de Sobral, visitas ao banco 
de mudas e elaboração de redação com o 
tema ‘A cidade que sonhamos para daqui 
30 anos’, além da ação do plantio na escola.

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

Academia da Saúde da Cohab III realiza 
minicurso de massagem para os pés

Na tarde da última segunda-feira (16), os 
alunos da Academia da Saúde da Cohab III 
participaram do minicurso de Reflexologia 
Podal Básica, facilitada pela coordenadora 
do curso técnico em massoterapia Rita de 

Cássia, com participação das alunas da Es-
cola Estadual de Educação Profissional Dom 
Walfrido Teixeira Vieira.

Antes de iniciar a parte prática, as alunas 
da Escola Dom Walfrido, com a supervisão 
da coordenadora, apresentaram informa-
ções sobre os benefícios da reflexologia. “O 
objetivo desse minicurso é realizar tratamen-
tos através de pontos localizados na planta 
dos pés, que além de promover relaxamento, 
melhora o fluxo sanguíneo”, afirmou Larisse 
Pontes, gerente da Academia da Saúde da 
Cohab III.

Cerca de 80 agricultoras participam da abertura 
da Semana das Mães

Na manhã desta terça-feira (17), no 
Restaurante Popular, a Prefeitura de Sobral 
iniciou a Semana das Mães, com uma pro-
gramação especial para todas as mães do 
Município. A abertura contou com a presen-
ça das secretárias da Agricultura e Pecuária 
(Seagri), Luíza Barreto, e da Cultura e do Tu-
rismo (Secult), Eliane Leite, além da gerente 
Restaurante Popular, Viviane Aguiar. A pro-
gramação segue até sexta-feira (20) na Casa 
da Cultura e no Mercado Público e é voltada 
para todas as mães e mais especialmente às 
idosas, gestantes, empreendedoras e mães 
de jovens que cumprem medidas socioedu-
cativas.

No primeiro dia, as homenageadas fo-
ram as mães agricultoras. Cerca de 80 agri-
cultoras que fornecem produtos para o Res-

taurante Popular, participaram do encontro. 
“Pensamos com muito carinho nesse dia para 
acolhê-las. Para nós as agricultoras do nos-
so Município, em especial as que são mães e 
agricultoras, são muito importantes. Por isso 
esse momento é uma forma de agradecer 
pelo empenho e dedicação de cada uma de 
vocês”, ressaltou Luíza Barreto.

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

Reconhecimento
‘Dia do Gari’ é festejado com forró pé de serra, sorteio 

de brindes e serviços de cidadania

Os 310 garis pertencentes à rede 
pública de coleta de lixo de So-
bral estiveram reunidos, na última 

terça-feira (17), durante um café da manhã 
realizado pela Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconv). O encontro, 
liderado pelo vice-prefeito Carlos Hilton So-
ares, aconteceu no hall do Paço Municipal 
em comemoração ao ‘Dia do gari’. Com con-
curso de dança e sorteio de brindes como 
cestas básicas, ventiladores, sanduicheiras e 
ferros elétricos, a gestão proporcionou uma 
manhã recreativa, com cortes de cabelo e 
aferição da pressão arterial, ao som da can-
tora Rosinha do Acordeon.

“Não existe médico mais importante do 
que gari, nem gari mais importante do que 
médico. Cada profissional exerce sua função 
e ambos são super importantes para o anda-
mento da cidade. E cada cidadão tem que re-
conhecer isso, respeitar e considerar os garis, 
pois são eles os responsáveis diretos pela nos-
sa qualidade de vida, mantendo nossas ruas 
limpas e livres de infestações”, disse o vice-
-prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares.

Para o gari Francisco Azevedo, a atual 
gestão é pioneira no reconhecimento do 
serviço da categoria. “Geralmente, o traba-
lho do gari é esquecido pelo poder público, 

mas aqui em Sobral, o tratamento é diferen-
te. Recebemos nosso salário de forma digna 
e honrada, temos nossos direitos garantidos 
e nossa equipe trabalha em grande parceria 
com os nossos coordenadores. Além de ter-
mos todos esses benefícios, fomos reconheci-
dos com esse evento que muito engrandece o 
nosso serviço”, destacou.

Segundo o secretário da Seconv, Jorge 
Trindade, “nunca antes o trabalho realizado 
pelos garis teve tanto reconhecimento como 
na atual gestão. Além de garantirmos a car-
teira assinada de todos os funcionários, eles 
são ouvidos pela gestão e atendidos pronta-

mente por nós e pelo prefeito Veveu Arruda”.
Leia a matéria completa no Blog de So-

bral (blog.sobral.ce.gov.br).

R$ 343 mil
Incra libera recurso para construção de abatedouro 
de aves em Campo Grande, distrito de Caracará

Na última sexta-feira (13), o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) liberou o recurso para a construção 
do abatedouro de aves do Assentamento 
Campo Grande, no distrito de Caracará. O 
recurso faz parte de um convênio firmado 
em dezembro de 2015, entre a Prefeitura de 
Sobral e o Incra. Com investimento de R$ 
343.801,29, o equipamento terá a capacida-
de para abater 500 aves por dia, benefician-
do cerca de 400 famílias de 11 assentamen-

tos federais e cinco estaduais.
Na assinatura do convênio, o prefeito 

Veveu Arruda, destacou a importância do 
equipamento. Para ele as famílias que serão 
beneficiadas terão a venda garantida, princi-
palmente para programas governamentais. 
“Estamos viabilizando um abate em equipa-
mento certificado, garantindo um alimento 
de qualidade que terá a venda garantida para 
os programas de compras governamentais, 
como o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), que só em 2015 comprou mais de 135 
toneladas de alimentos do pequeno produtor 
familiar, sendo 10 toneladas de galinha caipi-
ra”, destacou o prefeito Veveu.

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros

esta semana

A partir desta quarta (18) até a sexta-
-feira (20), os moradores dos bairros Pedri-
nhas, Sumaré e Alto do Cristo receberão o 
Caminhão 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.

O convenio com o Incra para construção do 
abatedouro foi assinado, em dezembro de 2015, 
pelo Prefeito Veveu Arruda


