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O Banco de Mudas de Sobral dis-
tribuiu, em dezembro, 2.895 mudas de 
plantas ornamentais, nativas, frutíferas e 
medicinais. Desse total, 280 foram para os 
distritos de Boqueirão, Jordão, Aracatiaçu, 
Bonfim, São José do Torto, Patriarca, Ca-
racará, Taperuaba, Jaibaras e Salgado dos 
Machados. O Banco de Mudas atendeu, 
ainda, solicitações das cidades de Mas-
sapê, Cariré, Senador Sá, Alcântaras, For-
quilha, Coreaú, Meruoca, Baturité, Santa-
na do Acaraú e Groaíras, com 706 mudas 
entregues.

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

Banco de Mudas
Prefeitura de Sobral distribuiu 

2.895 mudas no mês de dezembro

O tradicional ‘Encontro de Bois e Reisa-
dos de Sobral’ terá início nesta quarta-feira 
(6), às 19h, no Boulevard do Arco, juntamen-
te com as comemorações do Dia de Reis. 
Este ano, o folguedo contará com a partici-
pação de 30 grupos, sendo 20 adultos e 10 
infantis, e seguirá até o dia 31 de janeiro.

Com apresentações espalhadas pelos 
bairros e distritos de Sobral, o reisado é a 
manifestação mais tradicional do Município 
e relata a história do boi como personagem 
principal. Sua vida, morte e ressurreição são 
marcados por diversos elementos cênicos 
como dança, circo, teatro e música.

Anualmente, esta habitual manifestação 
popular atrai pessoas de todas as idades, 
transformando o Município em uma grande 
festa de cores, com bois, burrinhas, galan-
tes e índios. As brincadeiras ocupam praças 

públicas, distritos, além de pontos históri-
cos e turísticos da cidade, proporcionando 
alegria, revivendo a identidade cultural do 
povo e resgatando origens.

Abertura do Encontro de Bois e Reisados 
acontece nesta quarta-feira (6)

O time JELCS do bairro Sumaré sagrou-
-se campeão da XV Copa Sobral de Futebol, 
após ganhar a disputa contra o Flamengo de 
São Domingos por 2 a 1. A final da competi-
ção foi realizada no dia 30 de dezembro, no 
Estádio do Junco e contou com a presença 
do prefeito Veveu; do secretário do Esporte, 
Rosaldo Freire; do vereador Gaudêncio; do 
presidente do Guarany, Everaldo Sousa ‘Ve-
ras’; e torcida dos times.

Considerada a maior competição de fu-
tebol amador do interior do Ceará, a Copa 
Sobral de Futebol 2015 contou com a par-
ticipação de 128 equipes da sede e distri-
tos, envolvendo mais de 2.880 atletas, que 
disputaram 236 jogos. “Fico feliz de ter sido o 
criador da Copa Sobral, quando fui secretário 
de Cultura, Esporte e Mobilização Social, há 

15 anos, quando o Cid era prefeito, e ao lon-
go de todo esse tempo ela só se aperfeiçoou 
e cresceu. Os quatro melhores colocados são 
times da sede e dos distritos o que torna ain-
da mais representativo o esporte amador no 
nosso Município”, destacou o prefeito Veveu 
Arruda.

O terceiro lugar foi conquistado pelo 
Nova Esperança da Emasa (Aracatiaçu) que 
ganhou a partida por 1 a 0 contra o Sinhá 
Sport (Sinhá Saboia). O campeão recebeu 
troféu, medalhas e prêmio em dinheiro no 
valor de R$ 5 mil. Já o segundo, terceiro e 
quarto lugar receberam, além de troféu e 
medalhas, R$ 2,9 mil, R$2 mil e R$1,5 mil, 
respectivamente.

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

JELCS do Sumaré é campeão da
XV Copa Sobral de Futebol

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria de Urbanismo, Patrimônio Histó-
rico e Meio Ambiente (Seurb), ampliou o 
prazo de cadastramento para vendedo-
res que utilizam o espaço público para 
comercialização de mercadorias. Agora, 
os ambulantes têm até o dia 31 de ja-
neiro para se regularizarem na Casa do 
Cidadão, das 8h às 14h. A ação cumpre 
a lei municipal número 1.484, de junho 
de 2015, e tem o objetivo de regularizar 
a comercialização 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 utilizam o espaço público para realizar 
vendas; o segundo é o processo de análise 
desses cadastros, quando iremos licenciar 
os profissionais que poderão atuar no es-
paço público. O terceiro e último é a regu-
lamentação, nesta, os escolhidos terão um 
período para levar a documentação neces-
sária e receber o alvará de ocupação”, ex-
plicou a titular da Seurb, Gizella Gomes.

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

Lei de Ocupação

A tradicional virada de ano de Sobral reuniu mais de 
três mil pessoas na Margem Esquerda do Rio Acaraú. 
Promovida pela Prefeitura Municipal, a comemoração 

valorizou os talentos locais e contou com shows de bandas 
da região numa noite de muita celebração, ampla infraestru-
tura, segurança e serviço de saúde e emergência.

A festa teve início ao som da banda ‘Outras Frequências’, 
que abriu a noite de shows. Já a chegada do novo ano foi 
celebrada ao som de Renne Django e Banda e contou com a 
habitual queima de fogos de artifício, que durou aproxima-
damente 10 minutos. O encerramento das comemorações 
ficou por conta da banda Forró Misturado.

O esquema de segurança foi um espetáculo à parte. “Os 
efetivos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Mu-
nicipal trabalharam para garantir a paz na noite da virada. 
Tanto para quem foi aproveitar a festa, quanto comerciantes e 
plantonistas dos serviços de saúde tiveram uma passagem de 
ano tranquila”, afirmou o subinspetor Francisco Rodrigues, 
comandante da Guarda Municipal.

Réveillon de Sobral reúne milhares de pessoas
na Margem Esquerda do Rio Acaraú

Para acompanhar os detalhes finais da 
obra de requalificação da Praça da Várzea 
(Cel. Manuel Arthur da Frota), o prefeito Ve-
veu Arruda visitou nesta segunda-feira (4), o 
equipamento que será inaugurado na próxi-
ma quinta-feira (7). “Será mais um lugar para 
as famílias e os amigos se encontrarem como 
parte do processo de transformação social da 
cidade de Sobral, visando a qualidade de vida 
das pessoas”, destacou Veveu Arruda.

A obra de requalificação da Praça da Vár-
zea faz parte do ‘Sobral Novo Centro’, maior 
projeto de requalificação de centros históri-
cos em execução no Brasil, e foi financiada 
com recursos do Programa Cidade do Ceará 
II, do Governo do Estado do Ceará, financia-
dos pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID).  “Esta é a quarta praça que 
entregamos dentro do Sobral Novo Centro. Já 
entregamos a Praça do Amor, do Bosque e do 
Patrocínio e estão em obras a requalificação 
da Praça Senador Figueira (Praça do Antigo 
Fórum) e a Praça Samuel Pontes (Praça João 
Pessoa) e a construção de uma nova praça no 
bairro Novo Recanto”, explicou o Prefeito.

Segundo o arquiteto Antenor Coelho, 
que desenvolveu o projeto de requalificação 

da Praça da Várzea, o princípio que orientou 
o Projeto foi “responder às necessidades dos 
moradores do entorno, que são quem mais 
usam a praça para caminhadas, para con-
versar, levar as crianças. Como o entorno é 
composto por residências a ideia foi fazer um 
jardim e, se possível, que as pessoas do entor-
no pudessem cuidar do jardim como se fosse o 
jardim da casa delas. Transformar a praça que 
era o concreto, seca, nesse jardim que vai aco-
lher as pessoas”.

Prefeito Veveu Arruda vistoria últimos detalhes da Praça da Várzea

Prefeitura de Sobral prorroga 
prazo para cadastramento


