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A Prefeitura de Sobral, através da equipe de Iluminação Pública 
da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconv), concluiu, 
na última sexta-feira (4), o serviço de reposição dos cabos na Mar-
gem Esquerda do Rio Acaraú. Desde o início de setembro, parte da 
localidade estava no escuro, após terem sido roubados mais de 20 
metros de cabos da rede de energia elétrica do local.

“Desde o início deste ano estamos sofrendo com graves problemas 
de furtos na rede da fiação da Margem Esquerda. Para evitar que casos 
como este voltem a acontecer, entramos em parceria com a Guarda Mu-
nicipal para ampliar o serviço de segurança do local”, explicou o secre-
tário da Seconv, Jorge Trindade. O Secretário falou ainda que “casos 
como este, de furto, nunca são esperados, no entanto, a Prefeitura con-
cluiu a recomposição da fiação, dando conforto e segurança às pessoas 
que frequentam a área”

Margem Direita 
Já nesta terça-feira (8), a Margem Direita do Rio Acaraú também 

recebeu reparos na rede. O intuito da ação foi restabelecer os pontos 
de luz. A manutenção da iluminação pública de Sobral é desenvolvi-
da pela Prefeitura, através da Seconv, que desde maio, também tem 
ofertado o serviço  ‘Disk Iluminação Pública’, através do qual a po-
pulação pode solicitar a presença de equipes ligando gratuitamente 
para o  número 0800-280-1441.
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Os humoristas Luciano Lopes e Anderson 
Justos irão protagonizar, nesta quarta-feira 
(9), a partir das 19h, no Theatro São João, a 
comédia teatral ‘Até que o Humor nos Sepa-
re’. A apresentação, que compõe a agenda 
comemorativa aos 135 anos do Theatro São 
João, conta a vida de um louco casal, ao mes-
mo tempo em que faz refletir sobre como as 
crises conjugais podem ser superadas se en-
frentadas com muito humor.

Com direção de Luciano Lopes, a mon-
tagem integra o projeto ‘Aldeia Sesc Vale do 
Acaraú’ e conta com o apoio da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo.

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

Theatro São João recebe espetáculo
‘Até que o Humor nos Separe’

Na última sexta-feira (4), o Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) Irmã 
Oswalda promoveu um café da manhã com 
os participantes do serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF). “O ob-
jetivo do PAIF é fortalecer a proteção às famí-
lias, prevenindo a ruptura dos laços”, explica o 
coordenador do Cras Irmã Oswalda, Rangel 

Cavalcante. “Dessa forma, colaboramos para 
que elas usufruam de seus direitos, melhoran-
do sua qualidade de vida”, concluiu.

Cerca de 30 famílias que moram nos 
bairros Paraíso das Flores e Alto da Brasília 
participaram da ação, que terá continuida-
de por meio de outras atividades direcio-
nadas para o fortalecimento de laços, que 
irão proporcionar vivências para uma maior 
integração entre os moradores da comuni-
dade.

Ao lado do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o PAIF é 
um dos principais serviços dos Cras de So-
bral. Por meio deles, diversas atividades são 
realizadas junto aos usuários, tendo como 
objetivo melhorar a qualidade de vida e 
consolidar as famílias atendidas.

Moradores do Paraíso das Flores e Alto da 
Brasília participam de ação do serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família

Projeto Despertar Criativo 
será lançado durante 

8º encontro do Vespertinas 
da Inovação

Com o objetivo de acentuar o prota-
gonismo juvenil, por meio das diversas 
linguagens da economia criativa, o Pro-
jeto Despertar Criativo será lançado às 
14h30, na próxima quinta-feira (10), no 
Centro de Educação a Distância do Ceará 
(CED), durante a 8ª edição do programa 
Vespertinas da Inovação.

O Despertar Criativo visa, ainda, po-
tencializar habilidades artísticas e tecno-
lógicas dos jovens, bem como mostrar 
que existem inúmeras formas promissoras 
de empreender através da criatividade.

Uma  realização da Faculdade Luciano 
Feijão, com o apoio da Prefeitura de So-
bral, através da Secretaria da Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
o ‘Vespertinas da Inovação’ conta ainda 
com o apoio da Secretaria da Agricultura 
e Pecuária, da Coordenadoria de Juventu-
de, Centro de Educação a Distância do Ce-
ará (CED) e do Serviço de Apoio às Peque-
nas e Médias Empresas do Ceará (Sebrae).

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
da Gestão, irá realizar na próxima quarta-feira 
(9), uma reunião com contadores e usuários dos 
Sistemas de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos 
(NFS-e) e Declaração Digital Mensal de Serviços 
(DMISS). Durante o encontro, que acontecerá no 
Auditório da Prefeitura, será discutido o alinha-
mento das rotinas na utilização desses sistemas.

A ação, que integra o projeto de educação 

fiscal elaborado pela Coordenação de Arreca-
dação, visa, não apenas capacitar usuários para 
utilização das ferramentas digitais de emissão 
de Nota Fiscal e escrituração, mas também 
aproximar os Contribuintes da matéria tribu-
tária, a partir de informações relevantes para a 
rotina das empresas.

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

Prefeitura promove encontro sobre uso da Nota Fiscal 
Eletrônica e Declaração Digital Mensal de Serviços

Serviço
Comédia ‘Até que o Humor nos Separe’
Local: Theatro São João (Praça São João, 
156 – Centro – Sobral-CE.)
Data: 9 de setembro (quarta-feira), às 19h
Acesso: 2 kg de alimentos
Classificação: 12 anos

Prefeitura repõe cabos da rede de iluminação na Margem Esquerda do 
Rio Acaraú

Acompanhado do secretário das Cidades do Ceará, 
Lúcio Gomes, Veveu Arruda cumpre agenda em Brasília

Para dar celeridade aos projetos em an-
damento em Sobral, o prefeito Veveu 
Arruda cumpre agenda de trabalho 

em Brasília, nesta quarta-feira (9), onde terá 
audiências no Banco Interamericano do De-
senvolvimento (BID), no Ministério das Ci-
dades e no Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN).

Acompanhado do secretário das Cida-
des do Estado do Ceará, Lúcio Gomes, e 
do secretário adjunto das Cidades, Quinti-
no Vieira, na reunião no BID, Veveu Arruda 
busca agilizar os projetos de duplicação da 
Avenida Ermírio de Moraes, construção do 
Parque Coração de Jesus, restauração da 
Avenida Dr. Guarany, além de apresentar a 
justificativa do projeto de urbanização do 
Parque José Euclides, já pré-aprovado.

No Ministério das Cidades, o Prefeito 
busca apoio para obras de saneamento e 

abastecimento d’água já aprovados e con-
tratados. Já no Iphan, a pauta será a libera-
ção de recursos para as obras do PAC das 

Cidades Históricas, que já estão em anda-
mento.


