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XIII Feira de Negócios do Bairro Sumaré reúne 
mais de 3 mil pessoas

Em comemoração aos 119 anos do bair-
ro Sumaré, a Prefeitura de Sobral pro-
moveu, no último domingo (13), a XIII 

Feira de Negócios do Bairro (Fenesum), que 
contou exposições, desfiles de moda, che-
gada do Papai Noel e apresentações cultu-
rais, reunindo mais de 3 mil pessoas.

A feira contou com a presença do prefei-
to Veveu Arruda, que visitou barracas e con-
versou com os feirantes e população. “Den-
tro do nosso objetivo estratégico de erradicar 
a extrema pobreza no nosso Município tem 
sido importantes nossas ações para fortalecer 
a economia dos pequenos. Sancionamos a lei 
do microempreendedor, promovemos cursos 
de capacitação gratuitos, oferecemos apoio 
técnico e realizamos esta feira nos bairros e 
distritos para incentivar os artesãos e empre-
endedores locais”, afirmou Veveu.

Moradores do Renato Parente celebram doação de área para 
construção de igreja

O prefeito Veveu Arruda participou, nes-
te domingo (13), da missa em ação de gra-
ças pela doação do terreno para construção 
da Igreja de Santa Luzia, no bairro Renato 
Parente. Na ocasião, o prefeito destacou que 
“é uma alegria poder contribuir com o projeto 
e podemos já pensar em construir uma praça 
no entorno da igreja”.

Localizado na quadra 21, o terreno do-
ado pela Prefeitura tem uma área de cerca 
de 3 mil metros quadrados onde será cons-
truída uma moderna igreja em formato de 
concha.

A Fenesum reuniu 22 empreendedores e artesãos do bairro Sumaré que co-
mercializaram diversos produtos do artesanato, culinária e confecção, nas 13 
barracas montadas pela Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE). Uma ação do Projeto Circuito de Feiras nos Bairros e Distritos, do Programa 
Trabalho Pleno, a Fenesum é desenvolvida pela Prefeitura de Sobral e coordena-
da pela STDE, com o objetivo de promover e incentivar o comércio e serviços de 
empreendedores dos bairros e distritos do Município. O evento contou ainda com 
o apoio do Governo do Estado do Ceará, empreendedores do bairro Sumaré, Hi-
permercados Rainha, Ponto da Moda, Polícia Militar, BP Raio e Guarda Municipal.

Conservação
Prefeitura intensifica trabalho de limpeza e desobstrução de bueiros

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria de Conserva-
ção e Serviços Públicos (Seconv), deu início 

aos serviços de limpeza e desobstrução de 
bueiros nos principais trechos do Centro da 
Cidade. A ação visa proporcionar para a po-

pulação uma série de benefícios, sobretudo 
nas áreas da limpeza e da saúde.

“Deslocamos duas equipes que estão lim-
pando todas as bocas de lobo do Centro. Em 
seguida, as equipes seguirão para os bairros 
Pedrinhas, Padre Palhano, Sumaré e Sinhá Sa-
boia, respectivamente”, afirmou o titular da 
Seconv, Jorge Trindade. Segundo o Secre-
tário, “no mapeamento realizado em todo o 
Município, estes são os pontos mais recorren-
tes por alagamentos em ocasião das chuvas”.

A previsão é que os trabalhos sejam 
concluídos em todo o Município até o fim 
de dezembro. Para isso, o Secretário pede 
a colaboração da população. “Identificamos 
muito lixo acumulado nas bocas de lobo, 
como papelão, sacola plástica, coco, copos e 
garrafas descartáveis. É importante, após a 
conclusão da desobstrução, que a população 
tome consciência de manter esses bueiros lim-
pos, pois o acúmulo de lixo traz riscos à saúde 
da população”, alertou.

Semifinais da XV Copa Sobral de Futebol serão 
disputadas no próximo sábado (19) e domingo (20)
Flamengo, Nova Esperança, Jelcs e Sinhá Sport se enfrentarão 
nas semifinais da competição

Chegando à reta final, a XV Copa Sobral 
de Futebol terá as semifinais disputadas no 
próximo sábado (19) e domingo (20), no Es-
tádio do Junco, a partir das 15h30. Com as 
quartas de finais disputadas no último dia 
05 de dezembro, a competição classificou 
os clubes Flamengo (São Domingos), Sinhá 
Sport (Sinhá Saboia), Nova Esperança (Ema-
sa) e Jelcs (Sumaré).

Considerada a maior competição de fu-

tebol amador do Ceará, a XV Copa Sobral de 
Futebol é uma realização da Liga Sobralen-
se de Futebol, com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria do Esporte do 
Município. Este ano, a competição contou 
com a participação de 120 clubes e movi-
mentou cerca de cinco mil pessoas ao longo 
do campeonato. 

Confira o calendário da etapa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Estações Juventude 
divulgam programação para 

mês de dezembro

Oficinas de dança, teatro, capoei-
ra, vôlei, basquete, informática, even-
tos culturais e orientação profissional, 
são algumas das atividades oferecidas 
diariamente pela Prefeitura de Sobral, 
através da Coordenadoria de Juventu-
de, nas Estações Juventude Mucam-
binho, Novo Recanto e Nova Caiçara. 
Para participar basta procurar uma das 
Unidades e conferir a disponibilidade 
de horários.

Protagonismo Juvenil

Inauguradas pelo prefeito Veveu Ar-
ruda, as ‘Estações Juventude’ ampliam 
o acesso dos jovens de 14 a 29 anos às 
políticas, programas e ações que asse-
gurem seus direitos e a inclusão e par-
ticipação social, por meio da cultura de 
paz. Saiba mais: (88) 988-380-217 man-
de um WhastApp.


