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Mutirão de Limpeza
Prefeitura prepara cemitérios para o Dia de Finados

Desde a última terça-feira (13), os 33 
cemitérios públicos do Município estão re-
cebendo um mutirão de limpeza que, além 
da poda e retirada de entulhos, contou ain-
da com o serviço de pintura das paredes. A 
ação, que visa garantir ambientes mais lim-
pos e confortáveis para o dia de finados, no 
próximo dia 2, é uma iniciativa da Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv). 

“Estamos preparando os 33 campos para 
receber cerca de 50 mil visitantes, durante o 
feriado, por conta disso, dividimos 12 equipes 
que estão cuidando especificamente dessa 
ação, que deve ser concluída no fim deste 
mês”, explicou o titular da Seconv, Jorge 
Trindade.

Cemitérios

O cemitério São Francisco, no Junco, é o 
maior da região com 1.900 túmulos, entre 
jazigos e lajões. O segundo maior é o Cemi-
tério São José, no Centro, com 788 jazigos. 
Dos 33 cemitérios, três ficam na sede e 30 
espalhados em 13 distritos, sendo que Jai-
baras possui o maior número, com seis uni-
dades. O Salgado dos Machados é o único 
dos 14 distritos de Sobral que não possui 
cemitério.

Empreendedorismo é tema de oficina realizada 
no Residencial Jatobá

Como parte das ações desenvolvidas pela 
Coordenadoria de Habitação da Prefeitura de 
Sobral, na quarta-feira (14), uma oficina sobre 
Empreendedorismo foi realizada no Residen-
cial Jatobá. Ministrado pelo coordenador téc-
nico do Sebrae, Francisco Magalhães, o even-
to reuniu cerca de 40 pessoas, que ouviram 
esclarecimentos sobre micro empreendedo-
rismo e novas formas de geração de renda.

“Foi um momento muito importante para 
os moradores do conjunto habitacional, em 

uma época muito oportuna. Falar sobre empre-
endedorismo nesta período de crise em que o 
País vive, é mostrar para essas pessoas outras 
formas de renda e incentivá-las a recuperar 
a sua economia domiciliar”, destacou Maga-
lhães.

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Urbanismo, Patrimô-
nio Histórico e Meio Ambiente (Seurb), esta 
ação se estenderá para outros bairros e con-
juntos habitacionais.

 Rua de Lazer
Prefeitura leva jogos e 

brincadeiras aos moradores 
do Residencial Nova Caiçara

Para incentivar a interação social, bem 
como a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores do Residencial Nova Caiçara, a 
Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
do Esporte, irá realizar na próxima sexta-
-feira (16), a partir das 16h30, mais uma 
ação ‘Rua de Lazer’.

Atividades para crianças, jovens e 
adultos como jogos de xadrez, tênis de 
mesa, damas, pintura no rosto, pintura em 
desenho, circuito recreativo e futebol de 
travinha serão ofertadas durante a ação, 
que será realizada na quadra 6 do conjun-
to habitacional.

Uma iniciativa da Prefeitura Munici-
pal, o ‘Rua de Lazer’ já beneficiou cerca de 
1.800 pessoas nas edições anteriores rea-
lizadas na Praça do Bosque, no Parque da 
Cidade e no bairro Padre Palhano. A ação 
conta ainda com o apoio da Secretaria de 
Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente.

Serviço:
Rua de Lazer
Data: 16 de outubro (sexta-feira)
Local: Residencial Nova Caiçara (quadra 06)
Horário: a partir das 16h30
Acesso: Gratuito

Integrantes do Projeto 
Corredores Digitais 

participam de Feira de 
Negócios em Limoeiro

Jovens empreendedores atendidos 
pelo projeto Corredores Digitais – Polo So-
bral – participaram, entre os dias 8 e 10 de 
outubro, da Feira de Negócios da Região 
Jaguaribana (FENERJ), em Limoeiro. Du-
rante a FENERJ, que foi voltada a econo-
mia criativa e os startups, os sobralenses 
apresentaram os aplicativos móveis de-
senvolvidos como soluções para facilitar a 
vida das pessoas.

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

Centros de Referência de Assistência Social de 
Sobral realizam programação do ‘Mês da Criança’

Durante todo o mês de outubro, as 
crianças que participam do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) dos Centros de Referência de Assis-
tência Social de Sobral (Cras), estão tendo 
uma programação diferenciada, com a re-
alização do ‘Mês da Criança dos Cras’, que 
tem oferecido muita brincadeira, diversão e 
conhecimento.

Como parte da agenda, na última quar-
ta-feira (14), 25 crianças e adolescentes, 
com idades entre 6 e 12 anos, atendidas 
pelo Cras Irmã Oswalda, visitaram o Plane-
tário de Sobral, numa oportunidade que 
uniu aprendizado e diversão. “Nosso objeti-
vo foi apresentar, de maneira lúdica, um pou-

co de astronomia, apresentando galáxias e os 
corpos celestes”, explicou o coordenador do 
Cras Irmã Oswalda, Rangel Cavalcante. “Pelo 
visto, atingimos nosso objetivo. A apresenta-
ção é fascinante”, concluiu.

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

Prefeito Veveu Arruda recebe Conselho Municipal 
de Juventude

Para tratar de assuntos de interesse da 
juventude, o prefeito Veveu Arruda 
recebeu, na quarta-feira (14), a mesa 

diretora do Conselho Municipal de Juven-
tude, acompanhado do coordenador de 
Juventude, Igor Bezerra. Na reunião, foram 
apresentadas as prioridades apontas pelos 
jovens, durante a 4° Conferência Municipal 
de Juventude, para compor a Política Muni-
cipal de Juventude.

“Recebemos um feedback do prefeito para 
um levantamento do que já existe na cidade 
voltada para a juventude e como podemos 
qualificar isso. Também solicitamos apoio 
do prefeito para participação dos jovens na 
Conferência Regional e Nacional”, explicou 
o presidente do Conselho Municipal de Ju-
ventude, Pedro Orlanda.

Durante o encontro, o prefeito destacou 
a prioridade que tem dado a juventude com 
a criação da Coordenadoria de Juventude 
para aprimorar esse trabalho realizado em 
todas as secretarias e demonstrou interesse 

em promover atividades para a juventude 
ocupar os espaços públicos, como o recém 
criado ‘Domingo no Parque’, que aconte-

ce nas praças recentemente requalificadas 
dentro do projeto Sobral Novo Centro.

Prefeito Veveu Arruda discute melhorias com moradores do bairro Padre Palhano

Na noite da última quinta-feira (15), o 
Prefeito de Sobral esteve no bairro Padre 
Palhano para conversar com moradores e 

discutir melhorias na infraestrutura de es-
coamento e drenagem da água das chuvas 
que, durante a quadra invernosa, se acu-

mula nas ruas baixas da região. Para resol-
ver o problema, antes do próximo inverno, 
Veveu Arruda determinou que o secretário 
de Obras do Município, Ilo Santiago, fizesse, 
ainda nesta sexta-feira (16), uma avaliação 
das medidas adequadas para garantir o es-
coamento da água. Além de garantir con-
forto e segurança da população das ruas do 
bairro, como a Antônio Carretel, o projeto 
também levará benefícios à saúde dos mo-
radores, principalmente às crianças da área.

A visita do Prefeito à comunidade do 
Padre Palhano aconteceu a pedido de uma 
moradora do bairro que ligou para a Rádio 
Coqueiros FM, na manhã do mesmo dia, 
quando Veveu Arruda concedia entrevista 
ao radialista Betto Guerra. Ao tomar conhe-
cimento da demanda apresentada pela ou-
vinte, Veveu se comprometeu a ir ao Padre 
Palhano ver de perto a situação e garantir 
a execução de um projeto que atenda à ne-
cessidade da população.


