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Durante o curso são apresentadas as ações práticas 
e objetivas da captação de recursos

Escola Ministro Jarbas 
Passarinho recebe caravana 

da “Ação Cidadania”

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Segurança e Cidadania, 
(SSC), realizará, nesse sábado, 29, na Es-
cola Ministro Jarbas Passarinho, no bair-
ro Junco, a Caravana da Ação Cidadania, 
que em parceria com a Casa do Cidadão 
e outras secretarias municipais, reali-
za, durante todo o dia, emissão de RG, 
Carteira do Passe Livre e palestras para 
a comunidade, além de verificação de 
pressão e teste de glicemia.

A Ação Cidadania terá inicio às 8h, 
e é promovida através de uma ação in-
tersetorial entre as secretarias da Segu-
rança e Cidadania, da Saúde, do Desen-
volvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza e Instituto INFORT.

Prefeitura realiza curso de captação de recursos
A Prefeitura de Sobral, através da Coor-

denação de Juventude, iniciou, na segunda-
-feira, 24, na Casa da Cultura, o curso “Capta-
ção de Recursos”, promovido pelo Governo 
do Estado, com carga horária de 20 horas.

Durante o curso foram apresentadas as 
ações práticas e objetivas da captação de re-
cursos, detalhando todas as etapas, planeja-
mento, construção de projetos, execução e 
prestação de contas.

Cerca de 30 representantes de entida-
des juvenis e do Município participam do 
curso, que tem por objetivo fornecer subsí-
dios para a elaboração e avaliação de proje-
tos que visam o fortalecimento institucional 
das organizações, a captação de recursos 

com empresas, organismos internacionais e 
a realização de Convênios e Termos de Par-
ceria com o Governo do Estado.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

CTTU comunica alteração 
de sentido de tráfego

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Segurança e Cidadania (SSC), 
com apoio da Coordenadoria de Trânsi-
to e Transporte Urbano (CTTU), comuni-
ca aos motoristas e motociclistas, que a 
partir do dia 8 de julho, iniciará o traba-
lho de inversão de sentidos nas ruas Dr. 
Carlito Pompeu e Conselheiro Rodrigues 
Júnior, próximas ao Terminal Rodoviário, 
no Centro da Cidade.

A alteração de trafego mudará o sen-
tido da Rua Dr. Carlito Pompeo, que pas-
sará a conduzir os veículos no sentido 
Rodoviária- Câmara. Na Rua Conselheiro 
Rodrigues Jr. O tráfego seguirá no senti-
do Câmara-Rodoviária.

De acordo com a CTTU, o objetivo 
da mudança é melhorar o trânsito na 
região, proporcionando maior fluidez 
ao tráfego de veículos, solucionando, 
também, os problemas de congestiona-
mento, tão comuns nas duas vias, nos 
horários de pico.

Sobral realiza o “I Arraiá da Vai Idade”

Final do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Areia 
começa hoje (28), em Sobral

Realizada no bairro 
Sumaré 1ª seletiva 

de modelos para 
Fenaiva 2013

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria de Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), em parceria com a New 
Faces Conceito, realizou nessa terça-feira, 
25, no bairro Sumaré, a 1ª Seletiva para mo-
delos que irão desfilar na Fenaiva 2013.

Foram pré-selecionados 25 pessoas, que 
participarão de um treinamento na sexta-
-feira, 28 junho, às 9h, no Centro de Conven-
ções, onde serão selecionadas as finalistas.

A próxima seletiva para modelos da Fe-
naiva 2013, acontecerá nessa sexta-feira 28, 
às 18h, no Bairro Sinhá Sabóia, na sede do 
Conselho Comunitário.

Programação de Seletiva nos bairros e 
distritos:
Dia 25/06 às 17h30 - SUMARÉ - (Creche 
Anísio Rocha)
Dia 28/06 às 18h - SINHÁ SABOIA - (Conse-
lho Comunitário)
Dia 02/07 às 17h30 - TRAPIÁ (Escola)
Dia 05/07 às 9h - ARACATIAÇU - (CRAS ou 
Centro Pastoral)
Dia 06/07 às 15h - TERRENOS NOVOS (Cre-
che Dolores Lustosa)
Dia 09/07 às 15h - JAIBARAS (CRAS)
Dia 10/07 às 18h - SEDE - CENTRO - (Centro 
de Convenções)

A Prefeitura de Sobral realizou, nesta 
quinta-feira, 27, mais uma plenária do Orça-
mento Participativo com os moradores dos 
bairros Vila União, Terrenos Novos, Cidade 
José Euclides I e II, na escola Mocinha Rodri-
gues. O Prefeito Veveu apresentou o secre-
tariado e falou das ações que estão sendo 
desenvolvidas em cada pasta.

O Prefeito Veveu falou da alegria de ver 
as pessoas se manifestando. Alguns jovens 

seguravam cartazes com as solicitações de 
investimento que foram apresentadas du-
rante a plenária como prioridades. O Pre-
feito também falou de sua atuação como 
advogado na ação que evitou o loteamento 
da área que deu origem ao bairro Vila União. 
“Se naquela época participei da luta para 
conquistar a terra necessária para construir 
as casas, hoje, como prefeito, estou tendo a 
possibilidade de, através da Prefeitura como 

o apoio do Governo do Estado e do Go-
verno Federal, construir aquele que será o 
maior conjunto habitacional da história de 
Sobral. São 3.384 casas onde morarão cerca 
de 15 mil pessoas. Além das casas lá vai ter 
escola, posto de saúde, área de lazer, área 
de estacionamento e atividades comerciais”, 
comemorou o Prefeito.

Os moradores se reuniram em grupos 
menores par debater, apresentar as neces-
sidades dos bairros e elencar as prioridades 
para investimento nos próximos quatro 
anos. As principais demandas apresenta-
das foram melhoria na segurança, na saúde, 
com mais postos de saúde, mais profissio-
nais qualificados, saneamento básico, edu-
cação, construção de espaços de esporte e 
lazer, melhoria das vias com manutenção, 
limpeza, sinalização, além de construção 
um anexo do CRAS e realização de cursos 
profissionalizantes.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

Plenária do Orçamento Participativo reúne moradores da Vila União, 
Terrenos Novos e Cidade José Euclides I e II

Um dia de muito arrasta pé e forró, puxa-
do pela artista Rosinha do Acordeon. Assim 
foi primeiro “Arraiá da Vai Idade”, realizado 
pela Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds), que lo-
tou o salão do Clube dos Calçadistas, nessa 
quinta-feira, 27.

Mais de mil idosos tomaram conta do 
espaço que se encheu de colorido. A festa 
reuniu todos os grupos de idosos atendidos 
pelos CRAS Dom José, do bairro Sumaré; 
Mimi Marinho, do bairro Dom Expedito; Re-
gina Justa, da Vila União; Irmã Oswalda, do 

Alto da Brasília,e os CRAS dos distritos de 
Aracatiaçu e Jaibaras, além dos idosos da 
Alta Complexidade, assistidos pelo Abrigo 
Coração de Jesus.

As equipes que atuam nos atendimen-
tos prestados pelos Centros de Saúde da 
Família (CSFs) também se reuniram para 
alegrar a festa. Os servidores dos CSFs dos 
bairros Tamarindo, Pedrinhas, e Alto do Cris-
to, tomaram conta do salão em confraterni-
zação com outros servidores que atendem 
nos distritos de Patos, Caracará Jordão e Ra-
fael Arruda.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.brJá está tudo pronto para Sobral receber,  
desta sexta-feira, 28, até domingo, 30, a 
9ª Etapa (Final) do Circuito Sul-America-

no de Vôlei de Areia – Masculino e Femini-
no (9ª Etapa del Circuito Sudamericano de 
Vôley de Playa - CSVP). Duplas de 9 países 
competem nas areias da arena montada 
pela Prefeitura de Sobral para receber o 
evento. São três quadras de areia, montadas 
no entorno do Ginásio Poliesportivo Dr. Plí-
nio Pompeu, com estrutura para acolher um 
público estimado em 3 mil pessoas por dia 
de competição.

A entrada para assistir as competições 
internacionais em Sobral é grátis, sendo 
necessário trocar 1 quilo de alimento não 
perecível pelo ingresso, na sede da Secreta-
ria de Esportes, na sexta-feira e sábado, das 
10h às 15h, e no domingo das 7h às 8h. Nos 
dois primeiros dias os jogos serão das 16h 
às 0h e no domingo, das 9h às 12h.

De acordo com o Prefeito Veveu Arruda, 
encontros esportivos como a 9ª Etapa do 

Circuito Sul-Americano de Vôlei de Areia, 
além de incrementar setores como, comér-
cio, hotéis e restaurantes, chegam como in-
centivo para a prática entre todas as idades. 
“A Secretária Shelda Bedê é um exemplo de 
atleta e é esse tipo de atitude que queremos 
trazer para os nossos jovens, adultos e ido-
sos. Oferecer opções de entretenimento e 
lazer saudáveis, evitando, principalmente, 
os desvios no caminho da juventude, e, cla-
ro, gerando emprego e renda para diversos 
setores”, ressaltou o Prefeito.

Por ser sede, o Brasil disputará a compe-
tição com sete duplas no masculino e seis 
duplas no feminino, no qual o Brasil é cam-
peão por antecipação, com 1580 pontos 
não pode mais ser alcançada pela Argentina 
2ª colocada com 1320 pontos. As duplas fe-
mininas do Brasil serão: Elize Maia/Fernanda 
Berti, Paola Medeiros/Roberta Glatt, Neide/
Carol Horta, Natasha/Mari Paraíba, Thaís/
Sandressa, e Andressa/Paula Hoffmann.

No masculino, o Brasil vai contar com 

sete duplas na disputa em Sobral. Entre eles, 
estará a parceria entre Alison e Guto, que foi 
campeã mundial sub-21 no último final de 
semana, na Polônia. Além dos recém-cam-
peões, o Brasil terá Thiago/Oscar, Saymon/
Fábio, Edson Felipe/Daniel Lazzari, Bruno/
Hevaldo, Marcus/Léo Gomes e Eduardo/Léo 
Morais na disputa.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

Prefeito Veveu 
falou do seu 
empenho em 
estar próximo 
da papulação 
para ouví-los e 
atender as suas 
necessidade.


