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Consumidores sobralenses receberam 
na última terça-feira (15), no Becco do Coto-
velo, atendimento personalizado oferecido 
pela Sala do Empreendedor, bem como es-
clarecimentos sobre os direitos do consumi-
dor, além de aferição de pressão, massagem 

e orientação sobre saúde. A ação integrou 
a programação alusiva a Semana do Con-
sumidor, que foi realizada entre os dias 12 
e 18 de março e contou com a parceria da 
Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co (STDE).

Com o objetivo de esclarecer a popula-
ção sobralense sobre seus direitos enquan-
to consumidora, a ação ofereceu palestras, 
consultas gratuitas ao Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC), atendimentos aos micro-
empreendedores e balcão de negociações e 
foi promovida pelo Ministério Público, OAB 
Sobral, Decon, CDL Sobral, North Shopping 
e Serviço Social do Comércio. 
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Arborização
Prefeitura segue com programação do Dia 
Mundial da Água e Festa Anual das Árvores

Como parte da programação do Dia 
Mundial da Água e Festa Anual das Árvores, 
a Prefeitura de Sobral, através da Secreta-
ria de Urbanismo e da Autarquia Municipal 
do Meio Ambiente (AMMA), realizou nesta 
segunda-feira (21), uma campanha de arbo-
rização com os alunos do Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia de Sobral (IFCE). 
Na oportunidade, os estudantes realizaram 
plantio simbólico de mudas no Instituto 
e receberam a doação de mais 200 mudas 
para o plantio pessoal.

“O objetivo desse projeto é conscientizar 
os estudantes da importância da arborização 
não só para a nossa cidade, mas para a nossa 

vida. Plantar significa ter uma melhor quali-
dade de vida em todos os aspectos, sobretu-
do na nossa cidade, pois é o espaço urbano 
utilizado por todos os cidadãos”, explicou o 
superintendente da AMMA, José Wilson An-
gelim.

Prefeitura de Sobral e Ministério Público promovem 
ações alusivas a Semana do Consumidor

Secretaria de Cidadania e 
Segurança divulga os nomes 
dos 130 aprovados na seleção 
da 24ª turma da Guarda Mirim

A Secretaria de Cidadania e Segu-
rança divulgou, na última segunda-feira 
(21), o resultado final da seleção para a 
24ª turma do programa de estágio da 
Guarda Mirim. Neste ano o programa 
teve um número recorde de inscritos, 
855. Destes 130 jovens e adolescentes 
foram aprovados nas duas fases, prova 
escrita e entrevista. O programa, criado 
em 2004, atua na integração social e for-
mação moral e cívica dos adolescentes.

Os aprovados foram divididos em 
duas turmas, manhã e tarde, para parti-
ciparem do curso de formação que co-
meça nesta quarta-feira (23) na sede da 
Guarda Civil Municipal, às 8h e às 14h. 
Os participantes devem comparecer 
usando calça jeans, camisa branca e tê-
nis. Os aprovados na seleção receberão 
uma bolsa-auxílio mensal no valor de RS 
126,60, durante o período do estágio.

Confira a relação dos aprovados no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Vespertinas da Inovação
Prefeitura de Sobral e Faculdade Luciano Feijão realizam 11ª edição

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), em parceria com a 
Faculdade Luciano Feijão, promoveu na 
última quinta-feira (17), a 11ª edição do 
Projeto Vespertinas da Inovação. Com o 
tema ‘A experiência da Piscis e o apoio de 
incubadoras e de entidades sindicais’, o 
encontro reuniu empresários, estudan-
tes e representantes de instituições no 
auditório da Faculdade Luciano Feijão.

Temas sobre os impactos ambientais 
e sociais, auxílio à pesquisa científica e 
fomento a inovação nas empresas foram 
discutidos durante o encontro, que con-

tou ainda com a palestra do presidente 
do Sindialimentos Ceará e proprietário 
da indústria Piscis, André Siqueira.

O Vespertinas da Inovação conta ain-
da com o aporte do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
da Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (Fiec). Uma realização da Coor-
denadoria de Extensão da Faculdade Lu-
ciano Feijão, através do Núcleo de Inova-
ção Tecnológica (NIT.LF), o encontro tem 
o intuito de difundir a cultura da inova-
ção, bem como desmistificar a ciência e 
a tecnologia promovendo a interdiscipli-
naridade do conhecimento.

É HOJE!
Prefeito Veveu Arruda inaugura 12º Centro de Saúde 

da Família

Com o intuito de ampliar e melhorar o Sistema de Saúde do Mu-
nicípio, logo mais, às 19h, o prefeito Veveu Arruda estará no 
bairro Terrenos Novos para entregar a população o 12º Cen-

tro de Saúde da Família inteiramente construído pela atual Gestão 
Municipal. Além desses, mais doze Unidades Básicas de Saúde foram 
reformadas e ampliadas.

“Uma unidade de saúde, como essa que o bairro Terrenos Noivos 
conta agora, não se encontra em muitos municípios, sobretudo pela 
qualidade arquitetônica, pela estrutura para os serviços e pela equipe. 
Para mim, portanto, hoje é um dia de muita alegria por estar entregan-
do à comunidade e região mais esse Centro de Saúde da Família. Isso me 
estimula a continuar fazendo mais”, explicou o prefeito Veveu Arruda.

A Unidade atenderá a cerca de 6.200 pessoas dos bairros Terre-
nos Novos e Nova Caiçara e contará com uma equipe do Programa 
Saúde da Família (PSF), composta por um médico, dois enfermeiros, 
três auxiliares de enfermagem, um dentista, um atendente do con-
sultório dentário, cinco agentes comunitários de saúde (ACS), além 
de mais quatro ACS oriundos do concurso que está transcorrendo, 
totalizando nove profissionais.

O CSF dos Terrenos Novos ‘Francinilda de Sousa Mendes’ irá ofe-
recer à comunidade serviços de monitoramento de saúde como, 
pré-natal e atenção a mulheres; hipertensos e diabéticos; acompa-
nhamento de tratamentos contra hanseníase e tuberculose entre 

outros. Na unidade também serão oferecidos atendimentos odonto-
lógicos, exames laboratoriais, imunização, procedimentos médicos e 
de enfermagem.

Prefeitura de Sobral e Controladoria Geral do Estado
firmam acordo de cooperação técnica

O prefeito Veveu Arruda e o secretário chefe da Controladoria e 
Ouvidoria Geral do Estado (CGE), Flávio Jucá, assinaram, na manhã 
desta segunda-feira (21), em Fortaleza, um acordo de cooperação 

técnica entre a Prefeitura de Sobral e a CGE. O acordo integra as insti-
tuições em prol do fortalecimento das atividades de controle interno 
do Município, especialmente as que se referem à controladoria, ou-
vidoria e transparência. “O acordo de cooperação ajudará o município 
a  regulamentar sua Controladoria  dentro do escopo de atividades que 
a CGE entende que pode fazer para auxiliar o controle no Estado do Ce-
ará”, afirmou Flávio Jucá.

Com o acordo, a CGE oferecerá capacitação para os servidores e 
softwares, que apoiarão as atividades desenvolvidas pela Controla-
doria e Ouvidoria Geral do Município. Também participaram do en-
contro, o secretário adjunto da CGE, Marconi Lemos; e a controladora 
e Ouvidora do Município, Fátima Dantas.

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Sobral foi 
criada pelo prefeito Veveu, através da Lei n° 1.196, de 7 de fevereiro 
de 2013, com a competência de “realizar controles internos de pro-
cedimentos, contas e fluxos gerenciais, assim como receber e processar 
reclamações e sugestões”.


