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Prefeito Veveu garante apoio para construção da nova 
Igreja Matriz de Rafael Arruda

Durante festejos de São Francisco

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, 
participou, na noite desta terça-
-feira (15), da missa dos festejos de 

São Francisco, no distrito de Rafael Arruda, 
celebrada pelo bispo diocesano de Sobral, 
Dom Vasconcelos, e pelo padre Assis Neto. 
Também participaram da celebração, o ve-
reador Itamar Ribeiro, o comandante da 
Guarda Municipal Rodrigues e lideranças 
locais.

“Desejo que Dom Vasconcelos possa fazer 
aqui na Diocese de Sobral um trabalho pro-
fícuo de evangelização e construção de uma 
comunidade feliz, justa, fraterna e solidária. 
Desejo que, ao lado dos padres, religiosos, 
leigos e agentes pastorais, possa promover 
a fé católica entre nós, fundadora de Sobral, 
e reafirmo meus compromissos em colabo-
rar com seu trabalho pastoral”, afirmou o 
prefeito Veveu, que já garantiu apoio para 

construção da nova Igreja Matriz de Rafael 
Arruda, além da praça no entorno.

Com o tema ‘Com São Francisco na ale-
gria de anunciar o Evangelho. Igreja e Mis-
são: I centenário da Diocese de Sobral’, a 
festa teve início no último dia 11 e segue 
até o próximo domingo (20), reunindo a 
população do Distrito e comunidades vizi-
nhas, como Recreio, Ouro Branco e Pedri-
nhas.

De 21 a 25 de setembro, Sobral estará participando da 9ª Primave-
ra dos Museus, com programação em dois equipamentos culturais do 
Município. O Museu Madi trará atividades de interação com as obras, 
rodas de conversa e práticas artísticas. Já a Casa do Capitão Mor, irá 
realizar ações que abordam a influência indígena na história e na cul-
tura local, através de exposição, visitas guiadas e mesas redondas.

A 9ª Primavera dos Museus será realizada em todo o País, entre os 
dias 21 e 27 de setembro, com o tema ‘Museus e Memórias Indígenas’, 
visando mobilizar os museus brasileiros a desenvolverem atividades 
especiais como exposições, palestras, oficinas, seminários e ações 
educativas.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Sobral, por meio da 

Casa do Capitão Mor e Museu 
Madi recebem programação da
9ª Primavera dos Museus

Secretaria da Cultura e do Turismo, com o apoio do Instituto Brasi-
leiro dos Museus (Ibram). Durante a programação poderão ser fei-
tos agendamentos de visitas por meio do telefone (88) 3611-1236/ 
3611-2712.

Na próxima terça-feira (22), a Prefeitura 
Municipal irá realizar, no Centro de Conven-
ções de Sobral, a partir das 18h, o seminário 
‘As políticas públicas para o desenvolvimen-
to da primeira infância e a erradicação da 
extrema pobreza’. O evento é organizado 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza (Seds) e con-
tará com a presença do secretário extraor-
dinário para Superação da Extrema Pobreza 
do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Tiago Falcão.

“O objetivo do seminário é promover o 
fortalecimento das políticas públicas para a 
primeira infância como estratégia de rompi-
mento do ciclo da pobreza extrema”, explica 

a titular da Seds, Valdízia Bezerra. “Cuidar 
da primeira infância, garantindo o direito ao 
acesso às políticas públicas efetivas de saúde, 
educação, assistência social, entre outras, é 
uma forma de contribuir para construção de 
uma sociedade mais humana, justa e feliz”, 
concluiu.

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

Seminário aborda políticas para a 
primeira infância como estratégia 
de diminuição da extrema pobreza

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Urbanismo, Patrimônio Histórico e 
Meio Ambiente (Seurb), está cadastrando 
os vendedores ambulantes que utilizam o 
espaço público para comercializarem mer-
cadorias. A ação, que cumpre a lei munici-
pal número 1484, de junho deste ano, tem 

o objetivo de regularizar essa atividade em 
praças e calçadas.

“O processo de regulamentação passa por 
três etapas. A primeira já está em vigor, que é 
o cadastramento dos comerciantes que utili-
zam o espaço público para realizar vendas; 
o segundo é o processo de análise desses ca-
dastros, quando iremos licenciar os profissio-
nais que poderão atuar no espaço público. O 
terceiro e último é a regulamentação, nesta, 
os escolhidos terão um período para levar a 
documentação necessária e receber o alvará 
de ocupação”, explicou a titular da Seurb, Gi-
zella Gomes.

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

Lei de Ocupação
Prefeitura de Sobral inicia cadastramento para 
regularização de vendedores ambulantes

A partir desta sexta-feira (18) come-
çam as atividades da Semana Nacional 
de Trânsito, que este ano tem o tema 
‘Seja você a mudança no Trânsito’. A 
abertura irá acontecer no Centro de Con-
venções, a partir das 8h, com a presença 
do prefeito Veveu Arruda e palestras do 
secretário adjunto da Saúde, Zezé Leal, 
do médico Gerardo Cristino e da equipe 
do Serviço Social do Transporte (SEST) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT). A programação con-
tará ainda com apresentações teatrais e 
da Banda de Música Municipal. 

Em Sobral, as atividades, que seguem 
até o próximo dia 25 de setembro, serão 
coordenadas pela Secretaria de Cida-
dania e Segurança (SCS). Entre as ações 
programadas estão blitze educativas em 
diferentes cruzamentos da cidade e pa-
lestras em escolas e empresas.

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

Semana Nacional de Trânsito 
começa nesta sexta (18)

A Prefeitura de Sobral, através da equi-
pe de Iluminação Pública da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
concluiu nesta quarta-feira (16), os serviços 
de reparo e melhoria na rede elétrica dos 
bairros Parque Santo Antônio, Parque da Ci-
dade, Centro e Parque Silvana I e II.

“Todos os dias nossa equipe está resta-
belecendo pontos com baixa iluminação em 

ruas e praças da cidade. O objetivo é permitir 
que as pessoas frequentem com mais segu-
rança o espaço público de Sobral”, explica o 
titular da Seconv, Jorge Trindade.

A equipe de Iluminação Pública da cida-
de realiza ainda serviços de reparo que são 
solicitados pela população gratuitamente 
através do ‘Disque Iluminação Pública’ pelo 
telefone 0800-280-1441.

Prefeitura de Sobral realiza serviço de reparo 
e melhoria em 4 pontos do Município

Com o objetivo de melhorar a inte-
gração da sede de Sobral com distritos e 
suas localidades, a Secretaria Municipal 
de Obras (Sebras) está realizando serviços 
de reforma, manutenção e conservação 
em 33 trechos de estradas vicinais do Mu-
nicípio. As intervenções, que garantem 
maior segurança e agilidade para os con-
dutores e pedestres, já têm 62% do pro-
jeto concluído e estão beneficiando mais 
de 20 mil pessoas.

Só no distrito de Aracatiaçu, foram 
recuperados, até o momento, mais de 40 
quilômetros de estrada, além da manu-
tenção de cerca de 400 metros de buei-
ros. “As obras visam, sobretudo, melhorar o 
acesso do homem do campo à zona urba-
na, pois entendemos que o tráfego muitas 
vezes é conturbado por não haver boa es-
trutura nas estradas que ligam os distritos 
à sede e às suas próprias localidades”, expli-
cou o secretário de Obras da Prefeitura de 
Sobral, Ilo Santiago.

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

Estradas vicinais
Prefeitura de Sobral conclui 
62% de obras e já beneficia 

mais de 20 mil pessoas


