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Sobral 242 anos
Câmara Municipal entrega comendas durante 

audiência pública comemorativa
“Eu te amo meu Sobral. Deus seja sempre 

contigo. Muito obrigado.” Estas foram as pa-
lavras do Frei Glauber Pinheiro Barros, que 
expressaram o sentimento dos outros 11 
agraciados com as comendas de Cidadania 
Sobralense e Cidadania Exemplar, ofertadas 
pela Câmara Municipal de Sobral, na noite 
desta segunda-feira (6), na audiência públi-
ca realizada na casa legislativa em comemo-
ração aos 242 anos da cidade. “Ser cidadão 
sobralense para mim é muito importante. É 
uma riqueza cultural, humana e religiosa”, 
concluiu Frei Glauber.

A cerimônia, que contou com expressi-
va presença da população e de autoridades, 
dentre elas secretários do Município e o Pre-
feito de Sobral, foi realizada no Plenário 5 de 
Julho. “Realmente é uma alegria receber esse 
título”, destacou Veveu Arruda se dirigindo 
aos homenageados. “Sobral tem melhorado 
muito, tem avançado nas diversas áreas, nos 
diversos segmentos e a contribuição de cada 
um dos senhores tem sido fundamental. Isso 
se reflete na escolha da Câmara, para home-
nageá-los”, afirmou o Prefeito Veveu.

“Reconhecimento é a palavra mais corre-
ta para usarmos nesta noite,” ressaltou o pre-

sidente interino da Câmara, vereador Paulo 
Vasconcelos. “É de extrema importância reco-
nhecer o empenho destas pessoas pelo desen-
volvimento de nossa cidade, levando o nome 
de Sobral além de nossas fronteiras, propa-
gando e engrandecendo nosso município”.

Um dos homenageados, o reitor da Uni-
versidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 
Fabianno de Carvalho, em seu discurso de 

agradecimento, afirmou que já se sentia so-
bralense: “foi onde construí uma família, uma 
vida de trabalho. Este título só engrandece e 
nos motiva a trabalhar muito mais por Sobral 
e por sua região”.

Confira a lista completa dos agracia-
dos no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.
br).

Prefeito Veveu Arruda participa de ‘Ação de Cidadania’ no Residencial Nova Caiçara

O Residencial Nova Caiçara foi palco, no último sábado (4), de 
mais uma edição do projeto Ação de Cidadania, que levou para os 
moradores do conjunto habitacional serviços nas áreas de ação so-
cial, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer. A atividade que com-
põe o calendário comemorativo dos 242 anos de Sobral, contou com 

a presença do Prefeito Veveu Arruda.
Mais de 600 pessoas participaram da iniciativa que ofertou cor-

tes de cabelos, orientação sobre micro-empreendedorismo, distri-
buição de mudas, emissão de Carteira de Identidade e passe livre, 
aferição de pressão arterial e teste de glicemia, além de atividades 
esportivas e recreativas.

“Gostei bastante do atendimento, todos foram muito prestativos. 
Houve muitas brincadeiras educativas com as crianças e ótimos servi-
ços para nós. Espero que essa ação se repita mais vezes”, comemorou 
Maiara do Santos, moradora do Residencial. Para João Paulo Porfírio, 
que também mora no Caiçara, “a ação veio em um bom momento. Mi-
nha filha aproveitou para fazer o agendamento da emissão de Carteira 
de Trabalho”.

A atividade foi coordenada pela Secretaria de Cidadania e Segu-
rança, com o apoio de várias secretarias do Município e contou com 
a presença de profissionais do INSS e Defensoria Pública e empresas 
privadas.

Prefeitura abre inscrições para XIX Festival de 
Quadrilhas Juninas de Sobral

A Prefeitura Municipal de Sobral, através 
da Secretaria da Cultura e do Turismo, co-
munica que no período de 2 a 10 de julho 
de 2015, estão abertas inscrições para XIX 
Festival de Quadrilhas Juninas de Sobral, 
edição 2015. O evento acontecerá entre os 
dias 24 e 25 de julho, na Margem Esquerda 
do Rio Acaraú, ao lado da Biblioteca Munici-
pal de Sobral.

Poderão participar da competição gru-
pos de quadrilhas juninas de qualquer loca-
lidade do município e para tanto, receberão 
incentivo no valor de R$ 6.500, sendo neces-
sária a emissão de nota fiscal e comprovan-
te do recolhimento dos impostos devidos.

Os interessados em se inscrever no fes-

tival poderão obter informações sobre o re-
gulamento no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br).

Mais informações: (88)3611-2712/ 
3611-2956.

Feira de Negócios do Vale do Acaraú 2015 é lançada 
no Centro de Educação a Distância nesta quarta (8)

Com o intuito de reunir negócios, ca-
pacitação, empreendedorismo, educação e 
tecnologia, a Feira de Negócios do Vale do 
Acaraú (Fenaiva 2015) será lançada, às 8h30, 

desta quarta-feira (8), com um novo forma-
to e local de realização, desta vez, no Centro 
de Educação a Distância do Estado do Ceará 
(Ced).

Durante o lançamento, que contará 
com a presença do prefeito Veveu Arruda, 
da secretária da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico de Sobral, Daniela Costa, 
e do superintendente no Estado do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), Joaquim Cartaxo Filho, será 
assinada a adesão do município ao novo Es-
tatuto das Micro e Pequenas Empresas.

Serviço:
Lançamento da Fenaiva 2015
Local: Centro de Educação a Distância do 
Estado do Ceará (End. Rua Iolanda Barreto, 
317, Derby Clube).
Data: 8 de julho
Horário: a partir das 8h30

Prefeitura de Sobral lança ‘Casa Design & 
Arquitetura’

O lançamento do evento, que apresen-
tará tendências da arquitetura, paisagismo, 
design e decoração, acontecerá na próxima 
quarta- feira (8), no Centro de Convenções. 
Na ocasião, será apresentado o espaço da 
primeira edição do evento e prestada uma 
homenagem ao arquiteto Campelo Costa.

O Casa Design & Arquitetura Sobral 
reunirá obras de renomados arquitetos, 

decoradores e paisagistas, que reinventam 
espaços criando ambientes inovadores, 
atraentes e sustentáveis. O evento contará 
com o apoio da Prefeitura de Sobral, através 
da Secretária de Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), com o objetivo 
de fortalecer o trade turístico e os eventos 
de negócios.

Comunidade do Conjunto 
Santo Antônio recebe 

mutirão de limpeza
Doze carradas de lixo foram retira-

das do Conjunto Santo Antônio, na últi-
ma sexta-feira (3), e encaminhadas para 
o aterro sanitário do Município. A ação 
é resultado do trabalho de 15 homens 
que realizaram limpeza das ruas, serviço 
de poda e corte da grama.

“Estamos realizando diariamente o 
serviço de limpeza nas ruas, bairros e dis-
tritos de Sobral. A nossa intenção é, além 
de manter a cidade limpa, conscientizar 
as pessoas, através dessas ações para que 
elas também possam estar nos ajudando 
mantendo a limpeza das suas ruas”, ex-
plica o secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv), Jorge Trindade.

Todos os dias, três equipes de limpe-
za realizam mutirões em bairros e distri-
tos de Sobral a fim de melhorar a quali-
dade de vida da população, eliminando 
a sujeira e possíveis focos de doenças. 
A ação é uma iniciativa da Prefeitura de 
Sobral por meio da Seconv.

Convivência com o semiárido 
é tema de oficina promovida 

pela Prefeitura de Sobral

A Secretaria de Agricultura e Pecu-
ária (Seagri) de Sobral irá promover, na 
próxima sexta-feira (10), na localidade 
de Rajada - distrito de Aracatiaçu, um 
‘Dia de Campo - oficina de armazena-
mento de volumoso’. A atividade con-
siste na apresentação de técnicas para a 
convivência com o semiárido, principal-
mente no período de estiagem.

É esperado um público de 200 pes-
soas, vindas de 40 municípios próximos 
a Sobral. Segundo o gerente técnico 
da Seagri, Pedro Pitombeira, o objetivo 
é “trazer conhecimento ao produtor da 
agricultura familiar sobre as alternativas 
de convivência com o semiárido usando 
as tecnologias existentes para esse fim.”

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


