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A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria do Esporte, concluiu na quinta-
-feira (1º), a colocação do piso sintético da 
pista de atletismo da Vila Olímpica de So-
bral. Com 400 metros de extensão e oito 
raias de corrida, a pista de atletismo atende 
aos padrões da Confederação Brasileira de 
Atletismo e da Federação Internacional de 
Atletismo, sendo similar a pista de atletismo 
do Estádio João Havelange, o Engenhão, 
que foi palco dos Jogos Pan Americanos de 
2007, no Rio de Janeiro.

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

Vila Olímpica
Concluída colocação do piso da pista de atletismo

Sob a coordenação da Prefeitura Muni-
cipal, estudantes de arquitetura estão atua-

lizando a planta do sítio histórico de Sobral, 
que nos últimos 10 anos passou por algumas 
mudanças estruturais. Para tanto, técnicos do 
Instituto do Patrimônio Histórico, Nacional e 
Artístico (Iphan) estão acompanhando os uni-
versitários na montagem do projeto, que deve 
ser concluído e apresentado para a Secretaria 
de Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente (Seurb) até o fim de 2015.

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

Prefeitura coordena atualização da planta do 
Sítio Histórico de Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Saúde, está oferecendo, desde o 
dia 1° de outubro, atendimento de urgên-
cias odontológicas no Centro de Especia-
lidades Odontológicas Regional (CEO) de 
Sobral, no período da noite.

De acordo com o coordenador da Saúde 
Bucal, Felipe Carvalho, a prestação de mais 
este serviço “acontecerá nos períodos notur-
nos, durante a semana (segunda à sexta-fei-
ra), e irá atender as urgências odontológicas. 
No caso do paciente estar com dor de dente a 
noite, ele poderá nos procurar no CEO, entre 
as 17h30 e 21h30”.

Localizado na Avenida Lúcia Sabóia, 144 
– Centro, o CEO presta assistência nas espe-

cialidades de endodontia (tratamento de 
canal), periodontia (tratamento da gengi-
va), cirurgia Buco-Maxilo-Facial, estomato-
logia (doenças e câncer de boca), pacientes 
com necessidades especiais (PNE), ortodon-
tia (aparelhos dentários) e prótese dentária. 
Mais informações:  (88) 3611.6971.

Saúde Bucal
Prefeitura cria novo turno de atendimento para 
população sobralense

A partir das 18h da segunda-feira (5), o 
Centro de Convenções de Sobral, receberá 
a I Conferência Regional das Micro e Peque-
nas Empresas.  Uma realização da Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria de Tecnolo-
gia e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
o Encontro tem como objetivo oferecer es-
tratégias e perspectivas para o desenvolvi-
mento local sustentável, tendo como peça 
fundamental do processo os microempreen-
dedores.

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

Nesta segunda (5)
Prefeitura de Sobral promove 

I Conferência Regional das 
Micro e Pequenas Empresas

Parte do circuito Sebrae de Criatividade, 
Cultura e Economia, Sobral receberá o ‘Se-
minário Cidades Criativas’ nesta segunda-
-feira (5), das 9h às 12h e das 14h às 18h, 
no Centro de Convenções. Para propor uma 
reflexão de olhares acerca do que significa 
a economia criativa, promover o entendi-
mento do que são cidades criativas e contri-
buir para o desenvolvimento cultural, social 

e econômico de cada polo criativo, o encon-
tro é uma realização do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Se-
brae) e conta com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria de Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico (STDE).

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

Sobral recebe ‘Seminário Cidades Criativas’ nesta segunda-feira (5)

Na tarde da última quinta-feira (2), equi-
pes da Prefeitura de Sobral, Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Empraba) 
e Banco do Nordeste se reuniram para dis-
cutir o apoio a dois projetos que possibilita-
riam a regulamentação o abate de animais 

no Território da Cidadania de Sobral, que 
contempla 19 municípios. O primeiro deles 
é relativo ao financiamento de um abate-
douro móvel.

“A proposta é que a nova tecnologia seja 
adquirida por meio de parceria púbico/priva-
da, com o financiamento do Banco do Nor-
deste. O equipamento tem capacidade para 
o abate de 30 cabeças por dia e beneficiaria 
produtores da região, possibilitando a regula-
mentação dos abates por meio dos sistemas 
de inspeção municipal e estadual”, explicou a 
secretária da Agricultura e Pecuária de So-
bral, Luiza Barreto. 

“Atualmente, só existe um abatedouro 
móvel em todo Brasil, localizado em Santa 

Catarina e que é utilizado apenas para o aba-
te de suínos. A chegada desse novo equipa-
mento além de fortalecer os produtores, tam-
bém irá assegurar qualidade alimentar para 
nossa população, que passará a consumir 
produtos inspecionados”, comemorou Lucia-
no Arruda, chefe de gabinete da Prefeitura 
de Sobral.

Também foi discutida a possibilidade de 
uma parceria voltada para o apoio à regu-
lamentação do abate de aves industriais. A 
ação segue a mesma perspectiva do abate-
douro móvel, que visa a promoção da segu-
rança alimentar. 

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

Prefeitura de Sobral, Embrapa e Banco do Nordeste discutem 
financiamento de abatedouro móvel
Destinado ao abate de caprinos e ovinos, o equipamento beneficiará produtores de
19 municípios da Região Norte

Investimento na Primeira 
Infância é tema do Café 

com o Prefeito Veveu
O programa de rádio Café com o Pre-

feito Veveu desta segunda-feira (5) aborda 
os investimentos voltados para a Primeira 
Infância, com a inauguração de oito novos 
Centros de Educação Infantil. “Nós univer-
salizamos o atendimento da criança de 4 a 
5 anos na pré-escola e ampliamos o aten-
dimento em creches. Enquanto no Brasil a 
média de atendimento de crianças de 0 a 3 
anos é de 28% da demanda, Sobral hoje já 
atende a 47% das crianças em creches”, des-
tacou o prefeito Veveu.

Os cuidados com a saúde da criança 
também foram abordados com o trabalho 
desenvolvido pelo Trevo de Quatro Folhas, 
o Coala, a ampliação da licença maternida-
de para servidoras pública municipais de 6 
para 8 meses e a ampliação da puericul-
tura até os 5 anos de idade. “Com isso che-
gamos a menor taxa de mortalidade infantil 
da história de Sobral, 8,5 óbitos a cada mil 
nascidos vivos, no primeiro semestre deste 
ano. Em 1991, morriam quase 67 crianças 
antes de completar 1 ano de idade a cada 
mil nascidas vivas. Isso representa uma que-
da de 87,65% no número de óbitos infantis”, 
afirmou Veveu.

Ouça Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (5) no Blog de 
Sobral (blog.sobra.ce.gov.br).

Sobral + 30
Desenvolvimento de Sobral é discutido com representantes 

dos institutos Votorantim, Natura, Arapyau e Arq.Futuro

Visando planejar o futuro de Sobral e 
região para os próximos 30 anos, o 
prefeito Veveu Arruda participou de 

reunião, na última sexta-feira (2), em São 
Paulo, com representantes do Instituto Vo-
torantim, do Instituto Natura, do Instituto 
Arapyau e do Arq.Futuro, plataforma de dis-
cussão sobre o futuro das cidades.

O Projeto Sobral + 30 é um planejamen-
to, que irá orientar o desenvolvimento de 
Sobral para os próximos 30 anos. Com am-
pla mobilização envolvendo toda a socieda-
de sobralense, serão realizados seminários, 
palestras inspiradoras e coleta de dados 
para identificação dos desafios e priorida-
des. “Vamos construir uma agenda comum 
que define tarefas para o poder público e para 
a sociedade para construirmos a cidade que 
queremos para nossos filhos e netos”, expli-
cou o prefeito Veveu Arruda.

“Sobral sempre foi uma cidade admirada 
pela eficiência na gestão. Com esse projeto 
queremos construir sonhos para a cidade que 

vão além de um governo e envolvam todo o 
coletivo da sociedade”, afirmou o presidente 

do conselho do Instituto Natura e Arapyau, 
Pedro Vilares.


