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Empossada nova coordenação da Associação 
dos Jovens Empresários de Sobral

Foi empossada, na noite desta terça-
-feira (15), a nova coordenação 2016 da 
Associação dos Jovens Empresários de 

Sobral (AJE Sobral). Na solenidade, realiza-
da no Centro de Convenções, foi homena-
geado com a comenda ‘Jovem Mentalidade 
Empreendedora’ o empresário Fernando 
Antônio Ibiapina Cunha e o Município fir-
mou cooperação com a Federação das As-
sociações dos Jovens Empresários do Ceará 
para apoiar o desenvolvimento das micro-
empresas locais.

O prefeito Veveu Arruda destacou a im-
portância da entidade para o município. 
“Juntar pessoas jovens que já têm uma ati-
vidade econômica no município de Sobral é 
muito relevante para a promoção do desen-
volvimento da nossa cidade. A preocupação 

com o fortalecimento da nossa base econô-
mica é uma tarefa prioritária de todos nós.” O 
gestor também convidou a entidade para 
participar do projeto Sobral de Futuro, “pen-
sando estrategicamente os desafios para o 

poder público, iniciativa privada e sociedade 
civil”.

Sobre o tema ‘Crescimento e Crise no 
Cenário Econômico Atual’, em sua palestra o 
ex-governador Cid Gomes falou das melho-
rias econômicas do país nos últimos anos. 
“Há 30 anos em Sobral tínhamos um terço 
da população de Sobral vivendo em extrema 
pobreza, hoje são penas cerca de 2%. A crise 
econômica para mim não é um bicho de sete 
cabeças porque o Brasil já superou momentos 
piores, mas a crise política trava todo o pro-
cesso”.

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

Prefeitura de Sobral e Sebrae firmam convênio para estimular o empreendedorismo

Visando desburocratizar a abertura 
de novos negócios, o Município de Sobral 
aderiu ao Programa de Implementação da 
Lei Geral Municipal das Micro e Pequenas 
Empresas. O termo de adesão foi assinado, 
nesta terça-feira (15), pelo prefeito Veveu 
Arruda, pelo superintendente do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), Joaquim Cartaxo, e pela 
secretária de Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico do Município, Daniela Costa.

Na ocasião, também foi abordada a reali-
zação da Feira do Empreendedor em Sobral, 
que deverá acontecer de 17 a 20 de agosto, 
reunindo empresários de toda a região em 
cursos, palestras, oficinas, rodas de negó-
cios, entre outros. A Lei da Micro e Pequena 
Empresa irá incentivar os micro e pequenos 
empresários com desburocratização, simpli-
ficação e redução da carga tributária e estí-
mulo ao empreendedorismo, por meio das 
qualificações e consultorias, além da criação 
do Comitê Municipal da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte.

Sala do Empreendedor

Para promover o desenvolvimento eco-
nômico do Município, o prefeito Veveu Ar-
ruda criou a Sala do Empreendedor, um es-
paço voltado ao atendimento personalizado 
dos microempreendedores da Região, sob 
a coordenação da Secretaria de Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico. Nela, em-
preendedores recebem orientações sobre 
procedimentos necessários à abertura e for-
malização de empresas, com redução da bu-
rocracia e maior agilidade no atendimento. A 
Sala do Empreendedor funciona no Centro 
de Convenções de Sobral, localizado na Rua 
Visconde de Sabóia, 300 – Junco. Mais infor-
mações: (88)3611-4421/3611-5833.

Sobral supera Fortaleza nas exportações calçadistas e 
é destaque no Jornal Diário do Nordeste

Líder no ranking das exportações de cal-
çados no Estado do Ceará, no primeiro bi-
mestre de 2016, Sobral ganhou visibilidade 
na edição desta quarta-feira (16), do jornal 
Diário do Nordeste.

Com o título ‘Sobral lidera exportações 
cearenses no 1º bimestre’, a reportagem 
veiculada no caderno ‘Negócios’ destacou 
o excelente desempenho do Município, que 
superou o da capital do Estado, Fortaleza, 
segundo o estudo Ceará em Comex, reali-
zado pelo Centro Internacional de Negócios 
(CIN), da Federação das Indústrias do Ceará 
(Fiec).

“Conforme o estudo, o bom desempenho 
de Sobral está bastante associado à indústria 
de calçados, justamente o setor que mais con-
tribuiu para as exportações do Ceará em ja-
neiro e fevereiro, com US$ 46,1 milhões, apro-
ximadamente 29,06% do total de US$ 158,6 
milhões exportados pelo Estado. O montante 
é 9% inferior aos US$ 174,2 milhões verifica-
dos nos dois primeiros meses do ano anterior”, 
destacou a publicação que revelou ainda 
que a queda de Fortaleza se deu pela trans-
ferência da produção para outros Estados.

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

CREAS recebe visita da nova titular da 
Delegacia da Mulher de Sobral

O Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social (CREAS) recebeu, na ma-
nhã desta quarta-feira (16) a visita da nova 
titular da Delegacia da Mulher (DDM) Adria-
na Savi. A delegada esteve na unidade para 
conhecer a equipe multiprofissional respon-
sável por acompanhar casos de violência 
contra a mulher.

“Diariamente recebemos denúncias de 
novos casos de violência contra a mulher, é 
um problema que precisa ser combatido dia-
riamente por governo e sociedade”, declarou 
a coordenadora do Creas, Nara Mota. “A vi-
sita da Adriana Savi nos mostra que juntos 

poderemos potencializar o combate a estes 
problemas”, concluiu.

Durante o encontro a titular da DDM co-
nheceu a equipe de técnicas; 2 assistentes 
sociais e duas psicólogas, que fazem parte 
do Serviço de Proteção e Atendimento Es-
pecializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), 
que acompanham os casos junto à DDM e 
na residência das vítimas. Os dois equipa-
mentos trabalham para fortalecer o comba-
te à violência contra a mulher e discutem a 
execução de um projeto para aperfeiçoar a 
superação das vulnerabilidades e riscos.

‘Vespertinas da Inovação’ 
realiza 11ª edição nesta 

quinta-feira (17)

A Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), em parceria 
com a Faculdade Luciano Feijão, irá rea-
lizar nesta quinta-feira (17), às 14h30, no 
Auditório da Faculdade Luciano Feijão, a 
11ª edição do ‘Vespertinas da Inovação’.  
Com o tema ‘A experiência da Piscis e 
o apoio de incubadoras e de entida-
des sindicais’, o encontro trará palestra 
ministrada pelo presidente do Sindiali-
mentos Ceará e proprietário da indústria 
Piscis, André Siqueira.

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

Divulgado resultado 
preliminar da 1ª fase do 

concurso para agentes de 
saúde e de endemias

O Instituto da Apoio ao Desenvol-
vimento da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA) divulgou, na última 
segunda-feira (14), o resultado parcial 
do concurso público para Agentes de 
Saúde e Endemias. O certame seleciona 
profissionais que atuarão na Secretaria 
de Saúde de Sobral.

Confira a lista dos aprovados na 
primeira fase no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br).


