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Empresários sobralenses já podem aderir ao 
Projeto Primeiro Passo

Para dar oportunidade de estágio, du-
rante seis meses, a jovens estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio de Escolas Públicas, 
na faixa etária de 17 a 21 anos, o Projeto Pri-
meiro Passo está aberto à adesão de empre-
sas privadas para parceria na linha de ação 
‘Estágio Remunerado 2016’.

Os empresários interessados devem 
entrar em contato com a Secretaria de Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), localizada na Rua Visconde de Sa-
bóia, 300 – Junco, das 8h às 14h, até o dia 
8 de abril. Os três primeiros meses serão pa-
gos pela empresa contratante do estagiário. 
Já os três últimos meses serão pagos pela 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (STDS) do Ceará.

Destinado à qualificação profissional e 
ao acesso de jovens ao primeiro emprego, o 
Projeto Primeiro Passo é desenvolvido pelo 
Governo do Estado do Ceará, por meio da 
STDS e, em Sobral, conta com a parceria da 
Prefeitura, através da STDE. Mais informa-
ções: (88) 3611-5833/3611-4421.

Prefeitura promove dia especial para as 
mulheres do Mercado Central de Sobral

A Prefeitura Municipal, juntamente com 
a Associação dos Microempreendedores de 
Sobral (AMES), promoveu na manhã da úl-
tima sexta-feira(11), programação especial 
alusiva as comemorações do mês das mu-
lheres para as empreendedoras do Mercado 
Central Municipal. 

A ação ofertou serviços voltados a saú-
de e beleza como maquiagem, limpeza de 
pele e massoterapia; palestra ‘Mulher Dinâ-
mica’, ministrada por Anne Gomes, da AGE 

Professional; além de sorteio de brindes e 
café da manhã. 

Coordenada pela Secretaria da Tecnolo-
gia e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
a ação contou ainda com a parceria dos 
empreendedores do Mercado Central, AGE 
Professional, Emagrecentro, Secretaria de 
Saúde, Casa das Redes, Blosson Ville, Evelin 
Lingerie, Casa de Calçados Santo Antônio, e 
Armazém Fortaleza.

Caminhão do Peixe atenderá 
moradores dos bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo

Entre os dias 16 e 18 de março, das 
7h às 13h, o Caminhão do Peixe estará 
nos bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto do 
Cristo, respectivamente. Desenvolvido 
pela Prefeitura Municipal e coordenado 
pela Secretaria da Agricultura e Pecuária, 
o Projeto Caminhão Feira do Peixe leva à 
população sobralense peixe e derivados 
(bolinha, linguiça e filé de peixe) a pre-
ços mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, be-
neficia ainda os produtores da Região, 
incrementando o comércio do pescado 
no Município.

Abertas inscrições para 
eleição do Conselho 

Municipal de Política 
Cultural de Sobral

Estão abertas as inscrições para a 
eleição do Conselho Municipal de Políti-
ca Cultural de Sobral. Ao todo, são 16 va-
gas (8 titulares e 8 suplentes) para o plei-
to que acontecerá no próximo dia 2 de 
abril, durante o 1º Encontro de Política 
Cultural, quando será realizada a eleição 
dos conselheiros da sociedade civil para 
a gestão 2016/2017, bem como debate 
sobre a política cultural no município de 
Sobral.

Candidatos ou votantes de segmen-
tos artístico-culturais como dança, li-
teratura, teatro, cultura popular, artes 
visuais, audiovisual, fotografia, música, 
produção cultural, dentre outros, po-
dem se inscrever até o dia próximo dia 
31, no link goo.gl/forms/iSv9HqrM6t

O Conselho Municipal de Política Cul-
tural é um instrumento para gestão cul-
tural democrática, compartilhada e co-
laborativa na deliberação, contribuição 
e fiscalização da política cultural de So-
bral. Sua finalidade é formular políticas 
públicas, promover a participação autô-
noma organizada de todos os segmen-
tos da sociedade integrantes da ação 
cultural do Município e implementar o 
Sistema Municipal de Cultura de Sobral.

Confira o edital completo no blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).
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Sobral recebe visita técnica do programa 
‘Prefeito Amigo da Criança’

O Município de Sobral recebeu, nesta 
terça-feira (15), a visita de técnicas 
do programa ‘Prefeito Amigo da 

Criança’, do qual o município participa para 
conhecer as políticas públicas municipais 
de educação, saúde e proteção social vol-
tadas à garantia dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. “Mais do que receber o re-
conhecimento, esse processo oferece a opor-
tunidade de nós nos olharmos. É um instru-
mento de revisitação aos nossos programas 
e projetos e ao mesmo tempo de aperfeiçoa-
mento, inovação e criação de novos progra-
mas pra gente fazer de Sobral um lugar ge-
neroso e cuidadoso com as nossas crianças”, 
afirmou o prefeito Veveu Arruda.

Na ocasião, as técnicas se reuniram com 
o prefeito Veveu e todo o secretariado, além 
de terem visitado o CRAS Irmã Oswalda, no 
bairro Alto da Brasília, o Abrigo Domiciliar, o 
Centro de Referência Especializado de Assis-
tência Social (CREAS), conversarem com os 
conselheiros tutelares e o Conselho Munici-
pal do Direito da Criança e do Adolescente. 
A visita técnica segue, nesta quarta-feira 
(16), nos Centros de Educação Infantil dos 
bairros Santo Antônio e Domingos Olímpio 
e na Escola Municipal Ermírio de Moraes, 
além do Centro de Saúde da Família do Alto 

da Brasília, da Casa Acolhedora do Arco e da 
Maternidade da Santa Casa.

O programa ‘Prefeito Amigo da Criança’ 
é promovido pela Fundação Abrinq Save the 
Children, com o objetivo de comprometer 
as gestões municipais na garantia dos direi-
tos das crianças e dos adolescentes. Nesta 
gestão 2013/2016, Sobral concorre ao prê-
mio ‘Prefeito Amigo da Criança’ e o projeto 

Coala concorre na categoria Boas Práticas. 
Com as ações do Coala, Sobral alcançou a 
menor taxa de mortalidade infantil da his-
tória do Município, com 8,6 óbitos a cada 
mil nascidos vivos. Em 1991, morriam quase 
67 crianças antes de completar um ano de 
idade a cada mil nascidas vivas. A queda no 
número de óbitos infantis foi de 87%, nos 
últimos 25 anos.

Aberta programação do Dia Mundial da Água e a Festa Anual das 
Árvores em Sobral

Visando conscientizar a população sobre o uso racional da água 
e doenças causadas pelo Aedes aegypti, a Prefeitura de Sobral iniciou, 
nesta terça-feira (15), a programação alusiva ao Dia Mundial da Água 
e a Festa Anual das Árvores. Cerca de 200 pessoas participaram da 
solenidade realizada no auditório do Centro de Educação a Distância 
(CED).

Na ocasião, o vice-prefeito Carlos Hilton Soares destacou a neces-
sidade do envolvimento de todos para preservar o meio ambiente. 
“Devemos fazer essa corrente para preservar e cuidar da nossa água e 
das árvores para deixarmos um legado para as próximas gerações”, afir-
mou. Os presentes também aprenderam sobre ‘Doenças de Veicula-
ção Hídrica e Saneamento’, na palestra proferida pelo coordenador 
do Centro de Controle de Zoonoses de Sobral, Raimundo Vieira Dias 
Neto.

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


