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Com a chegada do bom velhinho, 
abertura da Casa do Papai Noel e inau-
guração da decoração de natal na Praça 
da Coluna da Hora, a Prefeitura de So-
bral dará início, nesta sexta-feira (4), às 
comemorações natalinas no Município. 
Coordenada pelas Secretarias de Tecno-
logia de Desenvolvimento Econômico 
(STDE) e da Cultura e do Turismo (Se-
cult), a programação conta ainda com o 
apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Sobral.

Com início previsto para as 17h30, 
com a chegada do Papai Noel, no Ae-
roporto, a programação seguirá com 
a abertura da Casa do Papai Noel, às 
18h15, e continuará com o show de ilu-
minação e inauguração da decoração 
de natal da Praça da Coluna da Hora, 
previsto para as 19h.

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

Natal de Luz
Prefeitura e CDL lançam 

programação natalina nesta 
sexta-feira (4)

O prefeito de Sobral Veveu Arruda esteve reunido, nesta 
quinta-feira (3), em Brasília, com representantes do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina - CAF. A instituição será 
parceira da Prefeitura, junto com o Instituto Votorantim, Insti-
tuto Natura e Instituto Arapyau, na construção de uma Sobral 
mais humana, mais democrática e mais solidária.

Nesta sexta-feira (4), o prefeito Veveu participará de reunião 
com reitores da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 
e da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), que deverão 
participar do planejamento, junto da Prefeitura de Sobral e de 
representantes de diversos setores da sociedade e juventude 
sobralense.

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

Banco de Desenvolvimento da América Latina apoiará Planejamento 
Estratégico de Sobral

Prefeitura de Sobral leva atividades esportivas para 
comunidade do Setor 6, no distrito de Jaibaras

A população do Setor 6, em Jaibaras, re-
cebeu, na última quinta-feira (26), aulão de 
ritmos, ginástica localizada e atividades re-
creativas e esportivas. Cerca de 100 pessoas 
foram beneficiadas com a ação da Prefeitura 
de Sobral, por meio da Secretaria do Espor-
te (Sesporte).

De acordo com o secretário do Esporte 
de Sobral, Rosaldo Freire, “ações como esta, 
tem o objetivo de, além de incentivar a prática 
de atividades físicas e de lazer, contribuir para 

o acesso da população sobralense, de manei-
ra descentralizada, levando os serviços para 
próximo dos moradores da comunidade, seja 
da sede ou distritos,” destacou.

Coordenado pela Sesporte, a iniciati-
va faz parte das ações do Programa Agita 
Sobral e do Núcleo de Atenção Esportivo 
Social (Naes), cujo intuito é promover e in-
centivar a prática de atividades físicas e es-
portivas para a população sobralense.

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Urbanismo, Patrimônio Histórico e 
Meio Ambiente (Seurb), convocou 214 em-
presários de médio e grande porte que atu-
am em Sobral, para tratar da regularização 
dos estabelecimentos comerciais do Muni-
cípio. A reunião, comandada pela titular da 
Seurb, Gizella Gomes, ocorreu na manhã 
desta quinta-feira (3), no Centro de Conven-
ções Municipal.

“Nosso principal objetivo é regularizar 
todas essas empresas para que elas e seus 
clientes possam estar seguros e dentro do que 
a lei impõe. Para tanto, estamos estabelecen-
do um prazo, até janeiro de 2016, para que 
os empresários possam se regularizar junto 
a Prefeitura, vigilância sanitária e corpo de 

bombeiros”, explicou Gi-
zella Gomes.

A Secretária infor-
mou ainda que “a Prefei-
tura está facilitando todos 
os trâmites para que os 
empresários possam rapi-
damente estar de acordo 
com a lei”. O empresário Fernando Ibiapina 
ficou satisfeito com as explanações. “Estou 
tranquilo quanto ao processo de regulariza-
ção das empresas, e acho correto o trabalho 
realizado pelo Ministério Público e pela Prefei-
tura, pois é mais uma forma de nos resguardar. 
Além disso, o processo de regularização é sim-
ples e rápido”, disse.

De acordo com a promotora do Minis-

tério Público e responsável pela fiscalização 
do planejamento urbano de Sobral, Juliana 
Cronenberg, “não se pode mais esperar pela 
regularização dos pontos comerciais. Por isso, 
é de extrema importância a conclusão desse 
processo até janeiro próximo. Caso isso não 
acontecá, o Ministério Público, através do De-
con, ou a Prefeitura terão que interditar esses 
estabelecimentos”.

Prefeitura e Ministério Público 
reúnem empresários para tratar de 
regularização dos estabelecimentos

O prazo para vacinação dos rebanhos 
contra a Febre Aftosa foi prorrogado até o 
próximo dia 19 de dezembro, já a declara-
ção poderá ser feita até o dia 4 de janeiro 
de 2016. A campanha da Secretaria de De-
senvolvimento Agrário do Ceará (SDA) é co-
ordenada no Município pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária (Seagri).

O produtor deve adquirir a vacina nas 
revendas veterinárias, aplicá-las no rebanho 
e depois apresentar duas cópias do cupom 
fiscal junto com documento que confirme o 
tamanho do seu rebanho nos pontos de de-
claração. A meta é vacinar as cerca de 39 mil 
cabeças de gado de Sobral, pertencentes a 
aproximadamente 2.800 produtores.

O Ceará possui mais de 2,6 milhões de 
bovinos e já é considerado Zona Livre In-

ternacional de Febre Aftosa com Vacinação. 
Além da Seagri, participam da campanha a 
Agência de Defesa Agropecuária do Estado 
do Ceará (Adagri) e a Empresa de Assistência 
Técnica de Extensão Rural do Ceará (Ema-
terce). A não vacinação ou não confirmação 
acarretará em multa e no impedimento da 
comercialização dos animais. Em caso de 
dúvidas, ligue (88) 3611-5835.

Até dia 19 | Prorrogada campanha de 
vacinação contra Febre Aftosa

Sobral Novo Centro
Infraestrutura da internalização da rede elétrica e de 

telecomunicação está em fase de conclusão

Acompanhando de perto o andamen-
to das obras do Projeto Sobral Novo 
Centro, o prefeito Veveu Arruda este-

ve reunido, na quinta-feira (3), no Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), em Brasília, com o diretor do PAC 
Cidades Históricas, Robson de Almeida. 
Com a participação do coordenador de 
Energia e Comunicação da Secretaria de 
Infraestrutura do Governo do Estado do 
Ceará, Elpídio Câmara, a reunião tratou de 
ajustes finais do contrato de internalização 
da rede elétrica e de telecomunicações, que 
está com 97% da infraestrutra concluída.

Na ocasião, o Prefeito também tratou 
da liberação de recursos para conclusão 
das obras de requalificação da Praça Sena-
dor Figueira (Praça do Antigo Fórum), com 
60% das obras concluídas; e da Praça Sa-
muel Pontes (Praça João Pessoa), com 40% 
dos serviços executados. Também dentro 
do Sobral Novo Centro, a Praça Cel. Manuel 
Arthur da Frota (Praça da Várzea) está pra-
ticamente pronta e deverá ser inaugurada 
ainda neste mês de dezembro.

“Temos em Sobral o maior e mais arrojado 
projeto em execução no Brasil, considerando 
o conjunto de obras do Sobral Novo Centro, 
que dará uma melhoria significativa na qua-

lidade urbana do Centro de Sobral e na quali-
dade de vida da nossa população”, avaliou o 
prefeito Veveu, que este ano já inaugurou as 
Praças do Bosque, do Amor e do Patrocínio.

O ‘Sobral Novo Centro’ é o maior proje-
to de requalificação de Centro Histórico em 
execução no Brasil. Idealizado pelo prefeito 
Veveu Arruda, quando era secretário de Cul-
tura do Município, o projeto está trocando o 
asfalto, nas principais ruas do Centro Histó-
rico, por blocos de concreto intertravados, 

nas principais ruas do centro; alargamento, 
retificação e padronização das calçadas, 
com acessibilidade para cadeirantes e de-
ficientes visuais; internalizando a rede de 
energia e de telecomunicações; padroniza-
ção sinalização, iluminação e mobiliário ur-
bano; além de requalificar praças e prédios 
do Centro Histórico.

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


