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Para tratar da implantação do novo 
aeroporto de Sobral, o prefeito Veveu 
participou, nesta quinta-feira (20), 

em Brasília, de reunião com o Ministro de 
Aviação Civil da Presidência da República, 
Eliseu Padilha, acompanhado do deputado 
federal, Leônidas Cristino, e do deputado 
estadual, Ivo Gomes. “Estamos garantindo 
uma infraestrutura logística para assegurar 
o desenvolvimento de Sobral e Região Norte, 
articulado com várias lideranças políticas. 
Teremos o prazer, de ainda como prefeito, dar 
início a esta tão importante obra”, comemo-
rou o prefeito sobralense.

Contemplado no Plano de Aviação Re-
gional, do Programa de Investimentos em 
Logística - Aeroportos do Governo Federal, 
o novo aeroporto de Sobral será construí-
do a cerca de 22 quilômetros do Centro da 
Cidade, próximo à rodovia CE-178. A área já 
foi aprovada pelo Comando da Aeronáutica 
(Comaer) e iniciados estudos técnicos para 
licitação do projeto e execução da obra. 
“Com a presença do prefeito, nós tivemos a 
oportunidade de constatar que a área do 
novo sítio aeroportuário, foi aceito pela Se-
cretaria de Aviação Civil. Estamos desenvol-
vendo todos os estudos e queremos que, com 
a maior rapidez possível, se tenha, num sítio 
novo, um espaço muito maior, um aeroporto 

moderno, adaptado aos novos tempos, que 
terá habilitação internacional para receber 
voos. A grande novidade é que estamos pro-
jetando lá voos com avião a jato. Então tere-
mos em Sobral, centro de uma região muito 
importante do Ceará, a possibilidade do des-
locamento para o centro do país em aviões a 
jato”, explicou Eliseu Padilha.

O prefeito Veveu Arruda já decretou 
como área de utilidade pública o terreno 
onde será construído o novo aeroporto de 
Sobral, que totaliza 557 hectares.  A previsão 
é de que, em meados de 2016, seja licitado 
o projeto para construção do equipamento. 
A obra, que irá beneficiar mais de 1,8 milhão 
de habitantes da Região Norte, representará 
um investimento de cerca de R$70 milhões.

 Para o deputado federal Leônidas Cristi-
no, “a reunião foi muito positiva porque o Go-
verno reiterou seu compromisso de construir 
o novo aeroporto de Sobral. Que será um dos 
primeiros do Brasil, construídos dentro do Pla-
no de Investimento em Logística - Aeroportos 
do Governo Federal”.

Já o deputado estadual Ivo Gomes disse 
que saiu muito animado da reunião.  “Esse 
aeroporto é muito importante porque coloca 
Sobral na rota da aviação civil do Brasil, seja 
regional ou nacional. Portanto, Sobral ficará 
ligada aos principais centros urbanos do país, 
com voos diretos, com escala ou conexão. E 
também será um atrativo a mais para novos 
investidores na região”, avaliou.

Sobral terá primeiro aeroporto do Brasil no
Plano de Aviação Regional

Entre as obras apresentadas no livro de Glauco 
Campello está a restauração do Paço Imperial, 
no Rio de Janeiro

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes de Sobral (ECOA) irá promover, 

na próxima terça-feira (25), o lançamento do 
livro ‘Glauco Campello: Cadernos de Arqui-
tetura’. A publicação da Editora da Cidade 
traz um apanhado das principais obras do 
arquiteto, que já exerceu a função de presi-
dente do IPHAN. O evento será aberto com 
uma palestra do autor da coletânea sobre 
suas experiências com a realização de  ‘No-
vas edificações e projetos de edifícios novos 
em sítios históricos e áreas diversificadas’.

Glauco Campello iniciou os seus estudos 
na Faculdade de Arquitetura da Universida-
de de Pernambuco, concluindo a sua forma-
ção na Faculdade Nacional de Arquitetura, 
no Rio de Janeiro, na década de 1950, de 
onde seguiu para Brasília, como membro 

da equipe de profissionais da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, 
NOVACAP, e, posteriormente, do Centro de 
Planejamento da Universidade de Brasília, 
onde viveu a experiência única de projetar 
e testemunhar o nascimento de uma nova 
cidade, Brasília, como um dos principais as-
sistentes de Oscar Niermeyer. Também ocu-
pou cargos como a Presidência do Instituto 
do Patrimônio Cultural (1994) e do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal – IPHAN (1994/98); publicou, em 2001, 
‘O brilho da simplicidade’, livro que trata da 
arquitetura religiosa brasileira.

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

Ecoa promove palestra do ex-presidente do IPHAN em Sobral
Glauco Campello

Gabinete de Gestão Integrada do Município 
discute detalhes do desfile de 7 de Setembro

O Gabinete de Gestão Integrada do Mu-
nicípio (GGIM) reuniu-se, na tarde da últi-
ma quarta-feira (19), para discutir detalhes 
do desfile de 7 de Setembro em Sobral. “O 
nosso cuidado em relação à organização vai 
desde o cumprimento dos protocolos, até a 
pontualidade. Possíveis atrasos prejudicarão, 
principalmente, às crianças que irão partici-
par”, explicou o secretário de Cidadania e 
Segurança de Sobral, Cel. Sidney Moraes.

Como todos os anos, a concentração 
será na Boulevard do Arco. O desfile parti-
rá da Avenida Dr. Guarany em direção a Av. 
Dom José, passando pela Praça do Theatro 
São João. Já a dispersão acontecerá na Praça 
Cel. José Saboia (Coluna da Hora). Participa-
rão das atividades cívicas, alunos de escolas 
municipais e estaduais e da Escola de Músi-
ca; integrantes da Maçonaria, do Clube de 
Desbravadores Eclipse, do  36º Escoteiros 
Dragão do Mar, da Guarda Civil Municipal 
e da Guarda Mirim; os atiradores do Tiro de 
Guerra, além das polícias Rodoviária Federal 
e Militar.

Os envolvidos devem chegar ao local a 
partir das 6h30. Às 7h o Prefeito Veveu Ar-

ruda fará a revista das tropas, iniciando o 
desfile às 7h30. O tema escolhido para este 
ano será ‘Água é necessidade, economizar é 
prioridade’ e deverá fazer parte das manifes-
tações durante o evento. A ordem de cada 
instituição no desfile será definida durante 
reunião, marcada para o dia 3 de setembro.

Semana da Pátria

O desfile de 7 de Setembro marca o en-
cerramento da ‘Semana da Pátria’, que se ini-
ciará no dia 1º, com a cerimônia de acendi-
mento da pira. O evento é organizado pelo 
Tiro de Guerra, do qual o prefeito Veveu Ar-
ruda é Diretor Honorífico.

Prefeitura de Sobral promove I Seminário 
da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza (Seds) de So-
bral promoverá, na próxima quarta-feira (26), 
em parceria com o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMD-
CA), o ‘I Seminário da Proteção Social Espe-
cial de Alta Complexidade’. Direcionado para 

profissionais que atuam no acolhimento e 
assistência de pessoas em vulneralidade, o 
encontro contecerá no Centro de Educação a 
Distância, com início marcado para às 7h30. 
Dentre as pautas do Seminário, o processo 
de adoção no Brasil e em Sobral, principal-
mente com o trabalho feito pelo Abrigo.

O evento acontece em comemoração 
aos 15 anos de implantação do Abrigo Do-
miciliar do Município, que recebe crianças 
e adolescentes que tiveram algum de seus 
direitos violados. “Com a proposta de acolher 
provisoriamente crianças e adolescentes com 
idades entre 6 e 17  anos, que se encontram 
em situação de risco temporário, o objetivo 
aqui é, principalmente, reconstruir os vínculos 
familiares e comunitários”, explica a coorde-
nadora do Abrigo, Sabrina Oliveira.

Desde 2013, até junho de 2015, foram 
atendidas 165 crianças e adolescentes, des-
tes 39 chegaram a morar no abrigo, sendo 
que 12 foram encaminhadas para a adoção.

Sobeleza 2015
Pré-Encontro promove workshop 
gratuito em colorimetria e design 

de mechas
O X Encontro da Beleza e Moda de 

Sobral realizará na próxima segunda-
-feira (24), às 13h, no Centro de Conven-
ções, um pré-encontro com a realização 
de um workcolor em colorimetria e 
design em mechas. O evento, que tem 
acesso gratuito, trará o especialista em 
colorimetria e design de mechas, Brenyo 
Costa. Serão feitas demonstrações de 
diversas técnicas relativas ao desenho 
e uso das cores em cabelos, bem como 
o processo de mechas assimétricas, a 
prática ‘blond baby’, dentre outras ten-
dências.

O Sobeleza 2015 irá acontecer nos 
dias 30 e 31 de agosto e é uma realiza-
ção da Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE). O encontro 
integra as ações do Programa Trabalho 
Pleno/Beleza Rende e conta com a par-
ceria do Governo do Estado do Ceará, 
Senac, Sebrae, North Shopping Sobral, 
Sesc, Grendene,  CDL de Sobral. Saiba 
mais: (88) 3611-5833/ 3611-4421.

25 jovens
Projeto ‘Tô na Área’ dá 

início a cursos da 4ª turma

Para fomentar o desenvolvimento de 
grupos produtivos com base nos princí-
pios da economia solidária, o projeto ‘Tô 
na Área’ deu início à 4ª turma, na quarta-
-feira (12),  com 25 jovens, principalmen-
te, egressos de medidas socioeducativas.

Um dos participantes é o mecânico 
Pedro dos Santos, de 18 anos. Ele co-
nheceu o programa através do irmão e 
se interessou em participar dos cursos. 
“Resolvi participar porque estou sem es-
tudar, desde o início do ano, devido a um 
acidente que sofri. Para não ficar parado 
até o início do próximo ano letivo, decidi 
me inscrever”, afirmou o jovem.

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


