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Prefeito Veveu recebe representantes 
comunitários e visita o bairro Novo 

Recanto e Residencial Meruoca

O Prefeito Veveu recebeu, nesta quar-
ta-feira, dia 11 de abril, em seu ga-
binete, os moradores e lideranças 

comunitárias dos bairros Novo Recanto e 
Residencial Meruoca. O objetivo da reunião 
foi ouvir as comunidades para conhecer 
suas principais demandas e buscar soluções.

Os moradores apresentaram ao Prefeito 
problemas nas áreas de energia, segurança, 
saneamento e acesso ao bairro. Sobre ilu-
minação pública, a Prefeitura já pagou pelo 
serviço à Coelce, que prometeu começar a 
colocação de postes até o dia 25 de abril. Na 
área da segurança, a Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado irá normalizar e esten-
der o atendimento da viatura do Ronda, que 
já é feito no Novo Recanto e Residencial Me-

Prefeitura promove 
Semana Municipal da 

Atividade Física

A Secretaria do Esporte e Juventu-
de, através do Programa Municipal de 
Atividade Física (Agita Sobral), realizará, 
no período de 16 a 20 de abril, uma pro-
gramação especial em comemoração à 
Semana Municipal da Atividade Física 
em vários pontos da cidade. 

As atividades são gratuitas e desti-
nadas à toda população do Município. 
Confira a programação:

Dia 16 - Segunda-feira
- Ginásio Poliesportivo
 Atividades: Aferição de Pressão – 16h30
 Aulão de ginástica - 17h

Dia 17 - Terça-feira
- Margem esquerda
Atividades: Aferição de Pressão – 16h30
Aulão de ginástica - 17h

Dia 18 - Quarta-feira
- Centro de Convenções
Atividades: Aferição de Pressão – 16h30
Aulão de ginástica - 17H

Dia 19 - Quinta-feira
- Feirinha - Praça São João
Atividades: Aferição de Pressão - 19h

Dia 20 - Sexta-feira
- Parque da Cidade 
Atividades: Aferição de Pressão – 16h30 
Aulão de Ginástica – 17h

ruoca. No que se refere ao acesso, será feito 
um estudo e após a conclusão do sanea-
mento será feito o calçamento e construída 
uma ponte no bairro no Novo Recanto.

Na manhã desta quinta-feira, dia 12 de 
abril, o Prefeito Veveu esteve, acompanhado 
dos secretários, em visita ao bairro do Novo 
Recanto para conhecer as necessidades 
apresentadas na reunião do dia anterior. 

O coordenador da CUFA Sobral, Franzé 
Rufino, avalia positivamente o resultado a 
da reunião. “O fato do Veveu receber e ouvir 
as lideranças comunitárias já é muito im-
portante, porque nenhum prefeito fez isso 
antes. Mas já foi dado o segundo passo, que 
é ter atitude para solucionar nossas deman-
das”, afirma Fanzé Rufino.

A reunião com o Prefeito aconteceu no Paço Municipal

Prefeito assinará Ordem de Serviço de Centro de 
Educação Infantil no bairro Cidade Monsenhor Aloísio

O Prefeito Veveu e o Secretário da Edu-
cação, Júlio Cesar Alexandre, assinam nesta 
sexta-feira, dia 13 de abril, a partir das 19h, 
Ordem de Serviço para construção de um 
Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro 
Cidade Monsenhor Aloísio.  A obra, orçada 

em 950 mil reais, será feita com recursos da 
Prefeitura de Sobral e do Governo do Esta-
do. O novo CEI terá 4 salas de aula e capa-
cidade para atender 208 crianças de 0 a 5 
anos. Na ocasião, haverá show com a banda 
Forró Misturado. 



Emprego e renda
Segundo o Prefeito Veveu, a vinda uma nova indústria para 

Sobral trará mais emprego e renda para os cidadãos sobralen-
ses, movimentando e fortalecendo, ainda mais, a economia 
do Município.  O Prefeito, que esteve a frente das negociações 
com o  grupo alemão Arinna/Asunin, informa que a articulação 
para instalação da fábrica em Sobral foi rápida. “Há menos de 
2 meses, estivemos reunidos pela primeira vez e a decisão está 
tomada. Na próxima sexta-feira, dia 13 de abril, teremos um 
novo encontro aqui em Sobral. Conquistamos um novo e im-
portante empreendimento”, afirma o Prefeito Veveu. 
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Saiba onde a Prefeitura realiza 
trabalhos, hoje, 12 de abril:

EQUIPE DE ASFALTO
Rua Suíça (Campo dos Velhos) 
Estrada Sobral/Jordão
Av. João Frederico Gomes (Centro)
Av. Lúcia Sabóia (Centro)

EQUIPE DE PEQUENOS REPAROS
Rua Henrique Rodrigues
(Campo dos Velhos)
Rua Sebastião da Pedreira (Sumaré)  

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
(CALÇAMENTO)
Ruas do bairro Renato Parente 
Rua Arlindo Vieira de Almeida (Junco)

EQUIPE DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO
Rua Ipiranga (Dom José)
Fazenda Junco - Construção da estação
de tratamento de esgoto (Sinhá Sabóia)
Rua Jornalista Deolindo Barreto
(Centro)
Rua do Comércio (Jaibaras)
Rua da Caixa d’Água (Jaibaras)
Margem da Estrada dos Remédios - 
Construção da estação de tratamento 
de esgoto (Vila Recanto)

EQUIPE DE DRENAGEM
Av. Diogo Gomes -  por trás do banco 
de mudas (Alto da Brasília)

SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
Serviços de terraplanagem com 
piçarramento  da estrada que  parte 
do entrocamento que liga o distrito de 
Rafael Arruda ao Torto para o distrito 
de Ouro Branco 
Serviços de terraplanagem na estrada 
de Patriarca e Caraúbas

AGENDA 
INFRAESTRUTURA

Sobral terá fábrica de painéis solares

Fale com a Prefeitura:

Ouvidoria
Ligue: 160
Por e-mail: ouvidoria@sobral.ce.gov.br

Encontro debaterá o
Programa de Aquisição de Alimentos 

Com o objetivo de analisar o impacto do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
no Município, a Secretaria da Agricultura 
e Pecuária da Prefeitura de Sobral realiza, 
nos dias 24 e 25 de abril, no Centro de Con-
venções, a partir das 8h, o Encontro do Pro-
grama. O evento, voltado para agricultores 
familiares cadastrados no PAA e instituições 
socioassistenciais beneficiadas, busca des-
tacar a articulação entre a produção da agri-
cultura familiar e a destinação da produção.

Na abertura do encontro, haverá apre-
sentação cultural e composição da mesa, 
com a presença do prefeito Veveu e da se-
cretária da Agricultura e Pecuária, Luiza Bar-
reto, além de representantes do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MSD) e do Conselho Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).

O PAA é um instrumento da Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, que 
através da compra do alimento diretamente 
do pequeno agricultor valoriza e estimula a 
atividade da agricultura familiar.

Nesta quarta-feira, dia 11 
de abril, o Prefeito Veveu in-
formou que o grupo alemão 
Arinna/Asunim, empresa do 
segmento de energia solar, 
intalará em Sobral a primei-
ra fábrica de painéis fotovol-
taicos com um padrão inter-
nacional de qualidade. 

Com investimento da 
ordem de R$ 20 milhões, 
as obras para instalação da 
fábrica, que será construída 
às margens da BR-222, em 
uma área de 6 hectares, es-
tão previstas para junho de 
2012.  A unidade deve entrar 
em funcionando em janeiro 
de 2013. A previsão é que 
a linha de produção possa 
atingir 60 MWpic/ano.

Os painéis produzidos 
em Sobral terão como des-
tino o mercado nacional e 
América do Sul.

Painéis solares serão produzidos em Sobral

Prefeito Veveu garatiu a vinda da indústria alemã que terá em
Sobral sua primeira unidade no continente americano


