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A Prefeitura já definiu as atrações para show 
de Final de Ano em Sobral que, tradicionalmente, 
reúne milhares de pessoas na Margem Esquerda. 
Organizado pela Secretaria da Cultura e do Turis-
mo do Município, a festa terá início às 21h, com 
shows da banda sobralense Outras Frequências e 
da Banda Biquini Cavadão. A contagem regres-
siva para a chegada do Ano Novo terá também 
show pirotécnico com queima de fogos, no espe-
lho d’água do Rio Acaraú.

Final de Ano em Sobral terá 
show de Biquini Cavadão 
na Margem Esquerda 

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Cultura e do Turismo do Mu-
nicípio, está com inscrições abertas, até o 
dia 5 de janeiro, para o Projeto Bois e Rei-
sados 2015. Serão selecionados 20 grupos 
adultos e 10 grupos infantis, que recebe-
rão incentivo para montagem, no valor 
bruto de R$ 1.900,00 (categoria adulto) e 
R$ 960,00 (categoria infantojuvenil).

Os grupos contemplados com o in-

centivo para montagem farão três apre-
sentações em locais, datas e horários 
estabelecidos no regulamento de par-
ticipação. As apresentações dos grupos 
serão no período de 6 a 31 de janeiro de 
2015, com programação em bairros e dis-
tritos de Sobral.

Leia o regulamento no blog.sobral.
ce.gov.br.

Prefeitura abre inscrições para apresentações 
de grupos de Bois e Reisados de Sobral

Será entregue à população no dia 3 
de janeiro, após obras de requalificação, a 
Praça Duque de Caxias (Praça do Bosque). 
A solenidade de reinauguração será a 
partir das 19h e terá a presença do Secre-
tário das Cidades Ivo Gomes e do Prefeito 
Veveu.

Com as obras de requalificação, a 
Praça do Bosque passa a ter um espelho 
d’água e área de recreação com brinque-
dos e mesa de jogos de tabuleiro. O es-
paço conta, ainda, com equipamentos de 
ginástica e uma iluminação especial que 
destaca os jardins e alamedas.

A obra teve investimento de 
R$1.346.184,57 em recursos do Programa 
de Desenvolvimento Urbano de Polos Re-
gionais (Programa Cidades do Ceará II) do 
Governo do Estado, financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Também passam por obras de requali-

ficação, a Praça do Amor e a Praça do Pa-
trocínio. As obras nas praças e as que es-
tão sendo realizadas no Centro Histórico 

de Sobral (internalização da fiação e subs-
tituição do asfalto por blocos de concreto 
intertravado) integram o Projeto Sobral 
Novo Centro.

Praça do Bosque será reaberta à população no dia 3 de janeiro

Apresentações serão no período de 6 a 31 de janeiro de 
2015, em bairros e distritos de Sobral.

Termina nesta quarta-feira 
31 de dezembro o prazo para 

aderir ao REFIS 2014

Os contribuintes, pessoas físicas 
e jurídicas, que possuem débitos, 
inscritos ou não, na Dívida Ativa do 
Município, relativos aos exercícios 
fiscais de 2013 e períodos anteriores, 
têm até o dia 30 de novembro de 
2014 para aderir ao Programa de Re-
cuperação de Créditos Fiscais (REFIS 
2014).

O Programa traz descontos em 
seis modalidades diferentes. Para 
aderir, basta se dirigir ao Setor de 
Dívida Ativa Municipal, na Casa do 
Contribuinte, ao lado da Igreja do 
Rosário. Saiba mais: (88) 3611-3473.

Veja como fica o expediente 
da Prefeitura de Sobral 

neste final de ano:

* Dia 31/12/2014
   Expediente das 8h às 14h;

* Dia 01/01/2015
   Confraternização Universal 
   (Feriado)

* Dia 02/01/2015
   Ponto Facultativo.

Solenidade de reinauguração terá presença do Secretário das Cidades Ivo Gomes e do Prefeito Veveu.

Praça do Bosque recebe os últimos preparativos para a reinauguração

O Governador eleito Camilo Santa-
na anunciou na tarde desta se-
gunda-feira, 29 de dezembro, os 

nomes de seu secretariado. A cerimônia 
em que Cid Gomes fará a transmissão de 
cargo ao governador eleito será no dia 1º 
de janeiro de 2015, às 10h, no Palácio da 
Abolição, em Fortaleza.

O deputado Ivo Gomes foi anuncia-
do como Secretário das Cidades e o De-
putado Padre Zé Linhares passa a ser o 
Presidente do Conselho de Educação do 
Estado do Ceará. Juntamente com a Vice-
-Governadora Izolda Cela, são três os so-
bralenses que, a partir de 1º de janeiro, 
estarão com Camilo Santana trabalhando 
para o povo cearense.

Primeira Dama do Município e ex-
-secretária de Educação de Sobral (2005-
2006) e do Ceará (2007-2014), Izolda Cela 
tem se destacado nacionalmente na pas-

ta da Educação. É Psicóloga (UFC); Mestre 
em Gestão e Avaliação da Educação Pú-
blica (UFJF); Especialista em Gestão Pú-
blica (UVA); Especialista em Educação In-
fantil (UECE) e professora da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA).  

O deputado Ivo Gomes também tem 
experiência exitosa como secretário de 
Educação em Sobral e em Fortaleza, sen-
do também um dos parlamentares mais 

atuantes na Assembleia Legislativa, por 
quatro mandatos. É formado em Direito 
(UFC) e Mestre pela Universidade de Har-
vard (EUA).

Padre Zé Linhares também tem larga 
experiência pública como representante 
do Ceará, desde 1991, na Câmara dos De-
putados, em Brasília. É pedagogo, filóso-
fo, teólogo e psicólogo.

Três sobralenses fazem parte da gestão 
do Governador Camilo Santana

Os nomes de Ivo Gomes e Padre Zé Linhares foram anunciados para compor a equipe de governo, 
a partir de 1º de janeiro.


