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Praça da Sé recebe serviços de
reparo na rede de iluminação pública

Nesta quarta-feira (26), a Praça da Sé 
recebeu a equipe de iluminação pública 
do Município para a realização de reparo 
nos postes. O intuito da ação foi resta-
belecer os pontos de luz, ampliando o 
conforto e a segurança das pessoas que 
frequentam a área. “Na Praça da Sé realiza-
mos todos os reparos necessários para que 
as pessoas possam frequentar as missas e 
realizar encontros”, ressaltou o secretário 
de Conservação e Serviços Públicos (Se-
conv), Jorge Trindade. 

A manutenção da iluminação pública 
de Sobral é desenvolvida pela Prefeitura, 
através da Seconv. Desde maio, a popula-
ção pode solicitar a presença de equipes 
responsáveis pela manutenção da rede 
de iluminação ligando gratuitamente 
para o ‘Disk Iluminação Pública’, através 
do telefone 0800-280-1441.

Prefeitura de Sobral implanta Coleta 
Seletiva Pontual em Taperuaba

A Prefeitura de Sobral realizou, nesta 
quarta-feira (26), a implantação da Coleta 
Seletiva Pontual no distrito de Taperuaba. 
A mobilização reuniu moradores, agen-
tes de endemias e técnicos ambientais 
da Secretaria de Urbanismo, Patrimônio 
Histórico e Meio Ambiente (Seurb) e da 
Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA). Além disso, os atiradores do Tiro 
de Guerra de Sobral realizaram visitas em 
todas as residências da localidade expli-
cando os benefícios gerados com a parti-
cipação ativa da comunidade.

“Uma vez por semana, os catadores de 
lixo estarão aqui, em Taperuaba, recolhen-
do de porta em porta todos os resíduos só-
lidos utilizados pelos moradores. Desta for-
ma, diminui em grande proporção os riscos 
de doenças que podem ser gerados através 
do acúmulo desses materiais, como, por 
exemplo, a dengue”, explica a gerente da 
Coleta Seletiva em Sobral, Cirliane Viana.

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

Durante Seminário
Economia Solidária é discutida como 
medida para superar crise econômica

Na noite da última quarta-feira (26), 
mais de 400 pessoas participaram do I Se-
minário da Economia Solidária. O encontro, 
realizado no Centro de Educação à Distân-
cia (CED), contou com a presença do secre-
tário Nacional da Economia Solidária (Se-
naes) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), professor Paul Singer, uma das maio-
res referências internacionais da economia 
solidária. 

Em seu posicionamento, Singer defen-
deu a economia solidária como uma estra-
tégia de inclusão socioprodutiva para se ter 
uma economia mais justa e respeitosa com 
o ser humano. “O capitalismo nos dá todos os 
motivos para fazermos economia solidária. A 
ideia fundamental da economia solidária é 
que as pessoas sejam felizes, podendo, atra-
vés do trabalho, se organizar em nível de total 
igualdade”, concluiu.

Representando o Prefeito Veveu Arru-
da, o vice prefeito, Carlos Hilton, ressaltou a 
importância do evento para o crescimento 
da economia solidária no Município. “Sobral 

veste a camisa da economia solidária. A vinda 
do professor Paul, com certeza, vai capitalizar 
e aumentar o sentido dos que estão dentro do 
projeto, já emancipados e vivendo com digni-
dade, conquistando seu espaço e tendo uma 
sintonia harmônica com o meio capitalista”, 
destacou.

Ao todo, 19 empreendimentos ligados 
ao Programa Gente Solidária estão em ativi-
dade em Sobral. Os projetos desenvolvidos 
em áreas produtivas como artesanato, gas-
tronomia, reciclagem e agricultura familiar, 
beneficiam moradores da sede e dos distri-
tos de Aracatiaçu, Jaibaras e Taperuaba.

Sobeleza 2015
X Encontro da Beleza de Sobral 
começa neste domingo (30)

Em sua décima edição, o encontro con-
sagrado como a maior feira de beleza da re-
gião norte do Estado, segue até a próxima 
segunda-feira (31), no Centro de Conven-
ções de Sobral, e contará com a presença de 
conceituados profissionais do mundo das 
celebridades nas áreas de cabelo, maquia-
gem e moda.

Os destaques deste ano ficarão por 
conta das palestras dos cabeleireiros Roger 
Martins e Nandho Brandão, o estilista Mark 
Greiner e o maquiador Fernando Torquatto, 
que recebeu o título de melhor maquiador 
no mundo fashion.

Entre as presenças Vips estão confirma-
das ainda as passagens de Roger Martins, 
Neiva Pena, Scheila Carvalho, Max Fercondi-

ni, as bloggers Lívia Brasil e Camila Lima, e 
a presença do ator Marco Antônio Gimenez 
no tradicional Concurso Garota e Garoto So-
beleza.

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

Palestras, oficinas, feiras, desfiles, workshops e megashows 
serão oferecidos aos participantes numa oportunidade de 
qualificação e inovação

Na noite da última quinta-feira (27), 
foi realizada uma audiência pública 
na Câmara de Vereadores de Sobral, 

para serem apresentados a localização do 
terreno, desapropriado pelo prefeito Veveu 
Arruda, para a construção do novo aeropor-
to do Município e o projeto padrão do equi-
pamento. Durante o evento, autoridades 
locais e população, acompanharam a expla-
nação feita pelo secretário de Aeroportos da 
Secretaria de Aviação Civil (SAC), Leonardo 
Cruz. Ele falou dos pilares de infraestrutu-
ra, gestão e planejamento do Programa de 
Aviação Regional, do qual faz parte  o novo 
aeroporto de Sobral, e apresentou o projeto 
padrão da nova estrutura.

Durante o encontro, também foi apre-
sentada a localização da área do novo aero-
porto. Distante 22 quilômetros do Centro de 
Sobral, o terreno de 557 hectares, situado 
na estrada para Santana do Acaraú, foi de-
cretado, pelo prefeito Veveu Arruda, como 
área de utilidade pública. “Em 2011, quando 
eu tomei posse, como Prefeito, coloquei como 
uma das ações estratégicas do município de 
Sobral a luta por um novo aeroporto, o que 

viria reforçar a logística de transporte de toda 
a Região Norte do Estado. E eu vou me dedicar 
para que, ainda no meu mandato, as obras 
do novo aeroporto tenham início”, destacou 
Veveu Arruda em seu pronunciamento na 
audiência.

Com o terreno ofertado pela Prefeitura, 
para a construção do aeroporto, aprovado 
pelo Comando da Aeronáutica (Comaer) 
para se tornar um sítio aeroportuário, tam-

bém foram apresentadas as perspectivas do 
padrão estrutural da obra.

A audiência contou também com as pre-
senças do superintendente do DER, Sérgio 
Azevedo, que representou o Governo do 
Estado; do assessor de Infraestrutura Aero-
portuária do Ceará, Paulo Edson; do presi-
dente da Câmara Municipal de Sobral, José 
Crisóstomo Barroso Ibiapina; do coordena-
dor geral de Planejamento do Departamen-
to de Gestão  do Programa Federal de Auílio 
a Aeroportos da SAC, Márcio Mafili; do vice 
prefeito Carlos Hilton Soares, dentre outras 
autoridades da Região Norte.

Durante Audiência Pública
Terreno e projeto padrão do novo aeroporto de Sobral 

são apresentados a população e autoridades


