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Na manhã da última quarta-feira (8), a 
secretária de Urbanismo, Patrimônio His-
tórico e Meio Ambiente (Seurb), Gizella 
Gomes, e a secretária de Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), Daniela 
Costa, acompanharam o superintendente 
do Sebrae no Ceará, Joaquim Cartaxo, em 
uma visita às obras do Projeto Sobral Novo 
Centro. Na oportunidade, Cartaxo desta-
cou a importância da intervenção para o 
Município e propôs uma parceria entre Se-
brae e Prefeitura voltada para a valorização 
do comércio daquela área.

“Com o alargamento das calçadas, a tro-

ca do asfalto por piso intertravado e a inter-
nalização da fiação, Sobral torna-se uma ci-
dade diferenciada, que valoriza o seu centro 
histórico a partir do pedestre, das residências 
e do comércio local. Como reforço desse pro-
jeto, o Sebrae pode viabilizar linhas de cré-
dito para melhorias nos pontos comerciais”, 
explicou Joaquim Cartaxo. 

Para a titular da Seurb, “foi um encon-
tro bastante positivo, o Cartaxo se mostrou 
bastante entusiasmado em colaborar com o 
Projeto e ajudar o comércio local. Parcerias 
como estas são sempre bem-vindas”.

Prefeitura de Sobral e Sebrae projetam parceria 
para fomentar melhorias no Centro Comercial

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), e a Base Producer lança-
ram, na noite dessa quarta-feira (8), o “CASA 
Design e Arquitetura – Sobral”. Na solenida-
de, realizada no Centro de Convenções, foi 
apresentado o espaço da primeira edição 
do evento e prestada uma homenagem ao 
arquiteto Campelo Costa.

A titular da STDE, Daniela Costa, repre-
sentando o prefeito Veveu Arruda, falou da 
importância do encontro. “Uma proposta 
inovadora de feira direcionada ao setor de 
construção civil, arquitetura, decoração de 
ambientes, que também irá fortalecer o trade 
turístico e os eventos de negócios”, afirmou 
Daniela.

O CASA Design e Arquitetura - Sobral 
será realizado, de 22 de setembro a 4 de 

outubro, no Centro de Convenções,  sendo 
o primeiro evento de design, arquitetura e 
paisagismo de Sobral, que reunirá renoma-
dos arquitetos, decoradores e paisagistas, 
que reinventam espaços criando ambientes 
inovadores, atraentes e sustentáveis e de 
muito bom gosto.

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

Prefeitura lança “Casa Design & 
Arquitetura Sobral”

Durante o mês de julho, os idosos 
participantes do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos 
Centros de Referência de Assistência So-
cial (Cras) de Sobral também estão sendo 
contemplados pela Colônia de Férias dos 
Cras.

Com uma programação diferenciada, 
o grupo atendido pelo Cras Mimi Marinho 
conheceu, na última terça-feira (7), o Pla-
netário de Sobral. “O objetivo foi socializar 
e levar o conhecimento aos nossos idosos, 
apresentando um pouco da beleza de nos-
sa cidade, através dos seus monumentos”, 
explicou a coordenadora do Cras Mimi 
Marinho, Livramento Albuquerque.

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

Idosos atendidos pelo Cras 
Mimi Marinho visitam 
Planetário de Sobral

Oficinas de dança, teatro, capoeira, 
vôlei, basquete, informática, eventos cul-
turais e orientação profissional são algu-
mas das atividades oferecidas diariamen-
te pela Prefeitura de Sobral, através da 
Coordenadoria de Juventude. Para parti-
cipar basta procurar a Estação Juventude 
Mucambinho ou Novo Recanto, que con-
tam com ampla programação gratuita 
para a juventude.

Inauguradas pelo Prefeito Veveu, as 
Estações ampliam o acesso dos jovens 
de 15 a 29 anos às políticas, programas e 
ações que assegurem seus direitos, a in-
clusão e participação social, por meio da 
cultura de paz. Saiba mais: (88) 98838-
0217 mande um whastApp.

Estações Juventude 
divulgam programação 

para mês de julho

Onze carradas de lixo foram retiradas do 
bairro Terrenos Novos, na última quinta-fei-
ra (9), e encaminhadas ao aterro sanitário do 
Município. A ação contou com a dedicação 
de 30 homens que realizaram a limpeza das 
ruas, serviço de poda e corte da grama.

“Por ser um bairro de grande extensão ter-
ritorial, estamos frequentemente realizando 
mutirão de limpeza nos Terrenos Novos. Em 
breve, a população será beneficiada com a 
urbanização da lagoa, que servirá como um 
espaço de lazer aos moradores”, explica o se-
cretário de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), Jorge Trindade.

Todos os dias, três equipes de limpeza 
realizam mutirões em bairros e distritos de 

Sobral a fim de melhorar a qualidade 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.

População do bairro Terrenos Novos 
recebe mutirão de limpeza

As bandas ‘Sobre o fim’ e ‘Tinny Killer’ irão realizar 
show na última edição desta temporada do Ecoa Rock. A 
exibição musical gratuita acontecerá no próximo sábado 
(11), no Anfiteatro do Largo das Dores, a partir das 20h.

Criada para dar oportunidade às bandas com trabalhos autorais e fomentar a identidade 
sociocultural do município, assim como fortalecer a produção regional, o Ecoa Rock integra o 
Programa de Formação de Plateias e Indústria Criativa (Ecoar) da Escola de Cultura, Comuni-
cação, Ofícios e Artes (Ecoa).

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

III Edição do Ecoa Rock 
acontece neste sábado (11)

Sobral 242 anos

A fim de debater melhorias para saúde 
do Município, assim como elaborar 
propostas para serem levadas para 

os âmbitos estadual e nacional, aconteceu 
na quinta-feira (9), a VII Conferência Munici-
pal de Saúde de Sobral. Este ano, além de 
gestores dos governos municipal, estadual 
e federal, 264 delegados eleitos nas pré-
-conferências, representando os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), participa-
ram do encontro realizado no auditório da 
Universidade Federal do Ceará.

A contribuição dos delegados para a 
construção das políticas públicas foi ressal-
tada pelo Prefeito de Sobral, durante a aber-
tura da Conferência. “Vocês não irão apenas 
debater a melhoria do serviço do posto de 
saúde lá do Jordão, ou aqui do Centro. Vocês 
trazem para esse encontro, informações que 
podem mudar a saúde do País. A colaboração 
de vocês é o diferencial para continuarmos 
avançando no aumento da qualidade de vida 
de cada brasileiro”, afirmou o Veveu Arruda.

Já a secretária de Saúde do Município, 
Mônica Lima, falou da importância das po-
líticas de prevenção. “Nenhum recurso será 
suficiente, enquanto estivermos pensando 

no tratamento das doenças. Precisamos nos 
voltar para prevenção, garantindo que nosso 
povo não adoeça. A saúde é um bem que não 
precisa ser posto em risco para entendermos o 
valor que ela tem”, explicou.

Após a solenidade de abertura, que con-
tou ainda com a presença do vice prefeito, 
Carlos Hilton Soares; do deputado federal 
Odorico Monteiro; de gestores da Secretaria 

de Saúde do Estado e secretários munici-
pais; a palestra ‘Saúde pública de qualidade 
para cuidar bem das pessoas’, foi ministrada 
pelo membro da Secretaria de Gestão Estra-
tégica e Participativa do Ministério da Saú-
de, Vladson Viana. 

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

Gestores municipais, estaduais e federais se reúnem com
264 representantes de usuários da saúde pública de Sobral   
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