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No último mês de novembro, o Banco 
de Mudas de Sobral distribuiu 5.254 mudas 
de plantas ornamentais, nativas, frutíferas e 
medicinais. Desse total, 567 foram para os 
distritos de Jaibaras, Jordão, Pedra de Fogo, 
São José do Torto, Patos, Patriarca, Bonfim e 
para a localidade de Boqueirão (zona rural 

da sede).
O Banco de Mudas atendeu, ainda, soli-

citações das cidades de Massapê, Meruoca, 
Coreaú, Ibiapina, Pacujá, Cariré, Forquilha, 
Viçosa e Jijoca de Jericoacoara com 966 mu-
das doadas. Também foram feitos plantios 
de mudas (arborização e paisagismo urba-
no) na Praça do Abrigo, Rotatória da Cohab 
III, Academia da Saúde e Praça do Patrocínio.

O Banco de Mudas de Sobral é coorde-
nado pela Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos do Município (Seconv), pro-
duzindo e distribuindo mudas, que podem 
ser adquiridas, também, pela população em 
troca de garrafas PET, sacos plásticos e óleo 
de cozinha. Saiba mais: (88) 3611-7784.
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Café com o Prefeito Veveu aborda projetos 
para desenvolvimento de Sobral

O programa de rádio Café com o Prefei-
to Veveu desta segunda-feira (7) aborda a 
articulação do Prefeito em busca de recur-
sos e parcerias para assegurar importantes 
projetos para o desenvolvimento de Sobral. 
“Eu estive na CAF, um Banco que fomenta o 
desenvolvimento na América Latina em bus-
ca do apoio para projeto de desenvolvimen-
to estratégico do Município, numa visão de 
futuro, pensando sempre na qualificação da 
vida das pessoas da nossa cidade. Importante 
ressaltar que não é um planejamento para a 
Prefeitura, mas um pensar do Município, de 
todos os seguimentos sociais, econômicos e 
políticos”, explicou Veveu.

O Prefeito também esteve no Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) acompanhando os detalhes finais 
das obras de internalização da rede de ener-
gia e telecomunicação. “O Projeto Sobral 
Novo Centro envolve, além da internalização, 
todo o trabalho de retificação, padronização 
e ampliação das calçadas, substituição do as-
falto por intertravados, requalificação de pra-
ças, portanto, todo melhoramento do Centro 
de Sobral, que é frequentado por 70% da nos-
sa população por razões diversas. Estamos 
assegurando a liberação de recursos para a 
conclusão dessa obra muito importante para 
a nossa cidade”, avaliou o Prefeito.

O Programa Café com o Prefeito Veveu é 
produzido pela Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Sobral e transmitido por 
uma rede de emissoras de rádio do Muni-

cípio, às segundas-feiras, sempre às 7h. O 
programa é reapresentado às quintas-feiras, 
no Programa Quinta com o Prefeito Veveu, 
sempre às 11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (7) no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Trabalho Pleno
Prefeitura certifica 65 profissionais em gestão 
de equipes

A Prefeitura de Sobral certificou, na últi-
ma quarta-feira (2), 65 participantes do cur-
so de ‘Gestão de Equipes’. Durante a capa-
citação gratuita, os profissionais receberam 
aperfeiçoamento em gestão de pessoas, 
sistema estratégico de recursos humanos, 
técnicas de qualidade de vida no trabalho, 
desenvolvimento de equipes de alto empe-
nho e sobre o papel de um líder.

Realizada entre os dias 30 de novembro 
e 2 de dezembro, no Centro de Convenções, 
a capacitação contou com carga horária de 
12h/aulas e foi coordenada pela Secretaria 

da Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co (STDE), em parceria com a Inove Consul-
toria Jr.

A ação faz parte do Programa Trabalho 
Pleno, cujo objetivo é ofertar aperfeiçoamen-
to profissional nas áreas de artesanato, culi-
nária, gestão, confecção, estética e beleza.

Dando continuidade às ações de for-
talecimento da limpeza urbana realiza-
das pela Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv), nesta sexta-feira (4), foi 
a vez do bairro Terrenos Novos receber o 
mutirão de limpeza. Cerca de 15 homens 
participaram da ação, que contou com 
poda e retirada de entulhos.

“Com o uso de caçambas e pá mecâni-
ca, todo o lixo foi recolhido e encaminhado 
para o aterro sanitário. Agora, o próximo 
passo é despertar na população a impor-
tância de manter o bairro limpo”, explicou 
o secretário da Seconv, Jorge Trindade. O 
mutirão de limpeza, além de conservar as 
ruas da cidade limpas, diminui os riscos 
de doenças como a dengue.

Além dos mutirões, a Prefeitura de 
Sobral disponibiliza os serviços de Coleta 
Sistemática, Pontual e Seletiva Agenda-
da, por meio do qual a população troca 
resíduos recicláveis por bônus na conta 
de energia, através do programa Ecoelce. 
Ligando para o número 0800-280-1441, a 
população também pode solicitar servi-
ços de reparo na rede de iluminação de 
praças, ruas e avenidas gratuitamente.

Mutirão de Limpeza
Prefeitura de Sobral realiza 

ação no bairro Terrenos Novos

Banco de Mudas
Mais de 5 mil mudas foram distribuídas
no mês de novembro

Casamento Comunitário
Prefeitura realiza sonho de 21 casais
do Residencial Jatobá I e II

Há mais de dois anos nós nos progra-
mávamos para nos casar no papel, 
mas sempre acontecia um imprevisto”, 

contou Heliomar Pereira, que oficializou, na 
noite do último domingo (6), a união com 
Raquel Lopes, que já dura 15 anos e já lhes 
rendeu três filhos. “Agora que apareceu esta 
oportunidade, dada pelo prefeito Veveu, nós 
estamos aproveitando. Queremos continuar 
a construir uma história feliz. Mais do que já 
fizemos até aqui”, disse Raquel.

Além deles, mais 20 casais participaram 
do 2º casamento comunitário do projeto 
‘Famílias de Fato e de Direito’, realizado pela 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social. “Quero falar da 
minha alegria e enorme satisfação de estar 
nesta noite aqui participando deste momento 
especial na vida de cada um. Este momento 
é um gesto para simbolizar o nosso entendi-
mento de quão importante é a família estar 
organizada, vivendo em paz, sendo o lugar de 
acolhimento dos seus integrantes. Nada subs-
titui a família”, afirmou o prefeito Veveu Ar-
ruda, que durante a cerimônia sorteou seis 

viagens de lua de mel para Jericoacoara.
Nesta edição, a Prefeitura contou com o 

apoio de 21 senhoras da sociedade sobra-
lense que exerceram o papel de ‘Madrinhas 
Solidárias’, colaborando com a realização 
do enlace matrimonial. Uma delas foi Eve-
line Dias, que disse estar “encantada ao ver 

o grande empenho da Prefeitura em dar equi-
líbrio a estas famílias e poder aproximá-las 
cada vez mais. Com certeza ao solidificar a 
família, se constrói uma sociedade melhor e 
mais justa”, concluiu.

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

Na noite da última sexta-feira (3), cen-
tenas de pessoas participaram da abertura  
oficial do ‘Natal de Luz’ de Sobral, dentre 
elas a vice-governadora do Ceará, Izolda 
Cela, e o prefeito de Sobral, Veveu Arruda. 
A programação começou com a abertura 
da Casa do Papai Noel e teve continuidade 
com a inauguração da decoração natalina 
na Praça da Coluna da Hora. “Esta praça é 
muito especial porque, além de ter sido revita-
lizada para ser um espaço democrático e estar 
no coração da cidade, representa um dos íco-
nes do setor produtivo de Sobral”, destacou a 
vice-governadora do Estado , Izolda Cela.

Além de atrair visitantes de todas as regi-
ões do Estado, a casa do Papai Noel de Sobral 
tem cunho solidário, pois arrecada doações 
para famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Já a iluminação, que foi implementa-

da Pela Prefeitura Municipal, em parceria 
com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) 
Sobral, trouxe para o Município o clima nata-
lino. “Nosso objetivo é incrementar e fortalecer 
uma das principais atividades econômicas de 
Sobral, que é o comércio. Essa decoração inte-
gra a campanha de Natal, desenvolvida para 
aquecer o setor”, destacou Veveu Arruda.

Também participaram do evento, o pre-
sidente  da CDL de Sobral, Guto Pontes; o 
deputado Federal, Leônidas Cristino; o co-
mandante do 3° Batalhão da Polícia Militar, 
Cel. Carvalho Moura; o vereador Emídio Sil-
va; e membros do Secretariado Municipal.

Casa do Papai Noel 
Durante a abertura da Casa do Papai 

Noel foram distribuídos cerca de 1.200 qui-
los de alimentos não perecíveis para as ins-
tituições Casa Viva a Vida, Bom Samaritano, 
Casa de Apoio Madre Rosa Gatorno e Ser-
viços de Obras Sociais. Os donativos foram 
arrecadados em ações promovidas pela Se-
cretaria da Cultura e do Turismo de Sobral,  
durante os meses de outubro e novembro.

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

Abertura da Casa do Papai Noel marca lançamento do Natal de Luz de Sobral


