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Comemoração de 20 anos | Conselho Municipal de 
Assistência Social homenageia ex-presidentes

Na noite da última quinta-feira (3), na 
Casa da Cultura, o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) comemorou 
seus 20 anos de criação. O evento foi uma 
oportunidade para homenagear os ex-
-presidentes do CMAS pelo trabalho de-
senvolvido junto ao Conselho, bem como 

lembrar o trabalho desenvolvido no Mu-
nicípio.

Foram oito os homenageados: Ana 
Lysia Dias Mont`Alverne, primeira pre-
sidente do CMAS; Renato de Sousa; Ma-
noel Jocélio dos Santos; Carmen Soares 
de Sousa; Expedito Vidal dos Santos; An-
tonio Pereira da Silva; e Elisângela Rocha 
Aguiar, além da atual presidente, Jane 
Mesquita Rodrigues. Cada um recebeu 
placa de reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido. Os funcionários da Casa 
dos Conselhos também foram lembrados 
e presenteados.

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

Campeão 2016 | Rio Negro conquista 
Campeonato Sobralense de Futebol

Prefeitura inicia campanha de 
vacinação contra Febre Aftosa

O Estádio do Junco foi palco da emo-
cionante decisão do Campeonato Sobra-
lense de Futebol na noite de quinta-feira 
(3). Disputado entre as equipes Rio Negro 
(Bairro da Expectativa) e Sparta (Centro), 
o placar final de três a um consagrou Rio 
Negro como grande vencedor e bicam-
peão do Campeonato Sobralense de Fu-
tebol da 1º Divisão de 2016.

O Campeonato Sobralense de Fute-
bol é uma realização da Liga Sobralense 
de Futebol em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Sobral, através da Secre-
taria do Esporte.  Além da torcida, com-
pareceu à final o secretário do Esporte, 
Rosaldo Freire, que participou da entrega 

das  premiações às equipes finalistas.  O 
primeiro e segundo lugare receberam, as 
premiações de  R$5.500,00 e R$2.500,00, 
respectivamente, além de troféus, meda-
lhas personalizadas e uma bola.

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

Economia Criativa | Feira do Artesanato Sobralense 
inicia nesta sexta (4), no North Shopping Sobral

Terá início na próxima sexta-feira (4) 
mais uma edição da Feira de Artesanato 
Sobralense, no North Shopping de So-
bral. Com exposição e comercialização 
de artigos de crochê, pinturas em teci-
dos, decoração, artesanato em madeira, 
composição em retalhos (patchwork), 
arranjos, bordados, biojóias, itens de cou-
ro, telas, arranjos, itens natalinos, entre 
outros, a feira conta com a participação 
de 14 expositores da Sede e Distritos do 
Município e segue até o próximo dia 13 
de novembro.

Uma iniciativa da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria de Tecnologia 

e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
em parceria com o North Shopping So-
bral e Associação dos Artesãos de Sobral 
(ASAS), “a Feira é um espaço para os arte-
sãos sobralenses divulgarem e comerciali-
zarem seus produtos, fomentando assim, a 
geração de emprego no Município”, frizou 
a secretária da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico de Sobral, Daniela 
Costa.

A ação integra o Programa Trabalho 
Pleno/Projeto Artesanato, coordenado 
pela STDE, cujo objetivo é apoiar o arte-
sanato genuinamente sobralense, valori-
zando o trabalho dos artistas locais.

A Prefeitura de Sobral iniciou, na úl-
tima terça-feira (1º), a segunda fase da 
campanha de vacinação contra Febre 
Aftosa. A meta, segundo a Secretaria de 
Agricultura e Pecuária (Seagri), é imuni-
zar as mais de 39 mil cabeças de gado 
no município distribuídas entre os cerca 
de 2800 produtores. A campanha se es-
tende até o dia 30 de novembro.

Para garantir a saúde do rebanho, 
o produtor deve adquirir a vacina nas 
revendas veterinárias, aplicá-las no re-
banho e depois apresentar duas cópias 
do cupom fiscal junto com documen-
to que confirme o número de cabeças 
que possui nos pontos de declaração, 
na própria Seagri, na Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Ceará (Ada-
gri) e na Empresa de Assistência Técnica 
de Extensão Rural do Ceará (Ematerce). 
O produtor que não se enquadrar na lei 
estará sujeito à multa de R$ 17,00, por 
cabeça de gado, além de serem proibi-
dos de tirar documentos como a Guia 
de Trânsito Animal, necessária para a 
venda ou compra de animais.

Serviço: 
Pontos de declaração 
Seagri - Av. José Euclides Ferreira Go-
mes, 825 - Alto da Expectativa
Adagri - Av. José Euclides Ferreira Go-
mes, S/N, Colina Boa Vista (Parque de 
exposições José Passos Dias) 
Ematerce - Av. José Euclides Ferreira 
Gomes, S/N, Colina Boa Vista (Parque de 
exposições José Passos Dias)

Rafael Arruda
Prefeito Veveu Arruda assina ordem de serviço para 

construção de quadra coberta na localidade de Ouro Branco

O Prefeito Veveu assina nesta sexta-feira (4), a ordem de ser-
viço para construção de uma quadra coberta na localidade 
de Ouro Branco, no distrito de Rafael Arruda. A assinatura 

será em frente a Igreja São José, às 19h, e contará com a presença 
do deputado estadual e prefeito eleito de Sobral, Ivo Gomes. 

Com 785m² de área construída, a quadra poliesportiva conta-
rá ainda com vestiários e irá beneficiar 150 famílias da localidade, 
além de moradores dos arredores. Ela faz parte das ações da Pre-
feitura que visam a valorização dos espaços públicos para prática 
do esporte e lazer.

Durante a gestão do prefeito Veveu já foram entregues 10 no-
vas quadras poliesportivas e outras 16 foram completamente re-
formadas, além de um mini estádio foi construído, beneficiando 
2 mil pessoas no distrito de Carcará.

 De acordo com Veveu, é importante investir  na criação de es-
paços para atividades de esporte, lazer e cultura, principalmente 
para a juventude, pois “o esporte é a grande alternativa que, com-
plementada pela Educação, torna as comunidades cada vez mais 
organizadas. Para a juventude é de fundamental importância, por-
que de uma forma direta afasta o jovem da violência”, destacou. 

Prefeitura Sobral e CDL lançam Campanha Natal Premiado
A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimen-

to Econômico (STDE) lançou, na noite de quinta-feira (03), a ‘Campanha Natal Pre-
miado CDL 2016 – Noel dá Sorte’, que tem como objetivo fomentar o comércio e 
incentivar as compras de final de ano.

Neste ano serão sorteados prêmios como carro, bicicleta e cinco vale compras 
no valor de R$500,00. Para participar basta realizar compras nas lojas parceiras, 
preencher o cupom e depositar nas urnas distribuídas nas lojas participantes.

Os prêmios serão  sorteados em três datas: Os vale-compras no dia 10 de de-
zembro; a bicicleta no dia 17 do mesmo mês, e por fim o carro em 14 de janeiro de 
2017. Uma novidade da edição 2016 é que participarão também lojas de outros 
municípios da Zona Norte, por meio de uma parceria entre as Câmaras dos Diri-
gentes Lojistas (CDL) de cidades vizinhas.

Estiveram presentes no lançamento o vice-prefeito de Sobral, Carlos Hilton; e 
o presidente da CDL de Sobral, Guto Ponte. 

O Prefeito Veveu assina ordem de serviço com a presença do deputado estadual e prefeito eleito de Sobral Ivo Gomes.


