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Prefeito Veveu participa de debate promovido pelo
Sistema Jangadeiro de Rádio

O Prefeito Veveu participou, no sábado, 26 de 
abril, em Fortaleza, juntamente com os pre-
feitos de Fortaleza, Crateús, Iguatú, Limoeiro 

do Norte e Quixeramobim, de debate sobre Saúde e 
Educação. O evento foi promovido pelo Sistema Jan-
gadeiro de Rádio e TV e teve a mediação do jornalista 
Nonato Albuquerque.

O debate foi gravado em blocos de 45 minutos e 
passa a ser veiculado a partir desta segunda-feira, 28 
de abril,  até o dia 1º de maio, nas emissoras da Rede 
Jangadeiro, em todo o Estado.

Sobral foi destaque entre os municípios partici-
pantes pelos excelentes resultados alcançados na 
Educação, reconhecidos nacionalmente. “O senhor 
me fez sentir que ainda é possível acreditar que exis-
tem bons políticos”, disse Nonato Albuquerque, cum-
primentando o Prefeito Veveu, ao final do debate. Prefeito Veveu participou de debate no Sistema Jangadeiro de Rádio e TV sobre Saúde e Educação

Prefeitura promove manhã de prestação de 
serviços nos Terrenos Novos

A Prefeitura de Sobral promoveu, na 
sexta-feira, 25 de abril, manhã de presta-
ção de serviços no bairro Cidade José Eu-
clides (Terrenos Novos), onde a Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos vem 
realizando uma série de ações de limpeza 
e manutenção.

Os moradores tiveram acesso a servi-
ços como, emissão de documentos (RG, 
CPF e carteira de trabalho), corte de cabe-
lo, manicure, aferição da pressão arterial e 
teste de glicemia e orientação nutricional.

Foram feitas, também, atividades edu-
cativas de combate à dengue, sobre o 

meio ambiente e Código de Obras e Pos-
turas do Município. As ações incluíram, 
ainda, distribuição de mudas e apresenta-
ção teatral e de dança, além de venda de 
produtos do Caminhão do Peixe.

Feira da Agricultura 
Familiar

O XXII Encontro do Trabalhador 
Sobralense, que será realizado no 
dia 30 de abril, na Praça de Cuba, fará 
parte das atividades em comemora-
ção ao Dia do Trabalhador, em So-
bral. O evento será das 16h às 21h, e 
este ano contará com a Feira da Agri-
cultura Familiar.

Promovida pela Prefeitura de So-
bral e coordenada pela Secretaria 
da Agricultura e Pecuária, a Feira da 
Agricultura Familiar e realizada em 
parceria com agricultores familiares 
do Município. Estarão à venda pro-
dutos agroecológicos como, frutas, 
hortaliças, verduras, polpa de frutas, 
bolos e doces regionais, galinha cai-
pira e peixes.

XXII Encontro do Trabalhador Sobralense
Ministério do Trabalho e Prefeitura de Sobral promoverão prestação 
de serviços pelo Dia do Trabalhador

O Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) em parceria com a Prefeitura de 
Sobral e CDL promoverão, nesta quarta-
-feira, 30 de abril, das 17hs às 21h, na Pra-
ça de Cuba, o XXII Encontro do Trabalha-
dor Sobralense.

O Encontro anual reunirá órgãos pú-
blicos, instituições, empresas e socieda-
de civil, para comemorar o Dia do Traba-
lhador.  Diversas secretarias da Prefeitura 
de Sobral participarão com prestação de 
serviços à comunidade.

A Secretaria da Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE) coordena 
as ações de corte de cabelo, maquiagem, 
decoração de unhas e feira de artesana-
to. A Secretaria da Agricultura e Pecuá-
ria estará com o Caminhão do Peixe e  a 
Feira da Agricultura Familiar. Já a Secre-
taria de Saúde terá equipes de vacinação 

e aferição pressão arterial. A Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza coordena a emissão de 
Carteira de Identidade e divulgação dos 
cursos técnicos do Pronatec e cadastro 
do Bolsa Família.

O evento conta com o apoio da Gren-
dene, Votorantim, Cerâmica Torres, Fa-
culdades Inta; Associação dos Artesãos 
de Sobral, Cerest, Cart. 2º Oficio Edson 
Almeida, Del Rio Refrigerantes, Dy Den-
tro, Defensoria Publica, Gráfica Cleide, 
Global Gráfica, INSS,  Moageira Serra 
Grande, Nacional Gás Butano, Nutrinor,  
Polícia Militar, SEST/SENAT, SENAC, SESI, 
SESC, SINE/IDT, Sind. Trab. no Comércio 
Hoteleiro, Sind. dos Trab. no Comércio de 
Panificação, Sind. Trab. nas Ind. de Calça-
dos, Sind. dos Trab. no Comércio,  Show 
do Ivan Frota e Tiro de Guerra 10-011.

PROGRAMAÇÃO
17h – Apresentação da Banda de Música e 
Início das Atividades na Praça
17h30min – Show do Ivan Frota com  a 
cantora Flávia Coelho
18h30 -  Chegada da Corrida dos Garçons
19h –  Chegada dos Mototaxistas
20h –  Show com Forró Misturado
21h – ENCERRAMENTO

Mais Democracia, sim! 
Ditadura nunca mais!

Exposição que reúne trabalhos em 
alusão aos 50 anos do Golpe Militar e 
instauração da Ditadura no Brasil será 
aberta na quarta-feira, 30 de abril, na 
Casa da Cultura de Sobral

Será aberta ao público no dia 30 
de abril, às 19h, na Casa da Cultura de 
Sobral, a Exposição “Mais Democracia, 
sim! Ditadura Nunca Mais!”.

A exposição reunirá obras de auto-
res sobralenses, em colagem, pintura 
sobre tela e papel, fotografia, desenho 
e arte digital, em alusão ao tema e faz 
parte das atividades do movimento de 
mesmo nome, promovido pela Prefei-
tura de Sobral, que lembra às novas 
gerações os horrores do período da 
Ditadura Militar no Brasil.

Os expositores são: Ed Ferrera, 
Adriano Mendes, Anderson Morais, 
Hudson Costa, Roberto Galvão, Sieg-
bert Franklin, Wagner Moraes e Wes-
cley Braga.  Saiba mais: 88-3611-2956.

Prefeitura promove prestação de 
serviços no Distrito de Bonfim

A Prefeitura realizou, no sábado, 26 
de abril, Ação de Cidadania no Distrito 
de Bonfim. Foram levados à população, 
diversos serviços: emissão de 1ª e 2ª vias 
de RG, Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, consultas ao INSS, cadastro no Bol-
sa Família e, ainda, apoio jurídico da De-
fensoria Pública.

O evento é coordenado pela Secreta-
ria da Cidadania e Segurança e segue de-
terminação do Prefeito Veveu de que “as 
ações da Prefeitura devem estar próximas 
da população, especialmente, em comu-
nidades que mais necessitam do Poder 
Público”. O próximo distrito a receber os 
serviços será o Distrito de Caracará.

“Já tivemos diversas ações dessa natu-
reza em Sobral, com centenas de pessoas 
atendidas. Temos o objetivo crescente de 
levar o projeto para todo o Município”, 
afirma o Secretário da Cidadania e Segu-
rança, Pedro Aurélio Aragão.

Prefeitura inicia, nesta terça-feira, Coleta 
Seletiva Agendada no Sumaré e Padre Palhano

A Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos fará, nesta terça-feira, 29 de abril, 
Coleta Seletiva Agendada nos bairros Su-
maré, em frente ao Posto de Saúde, das 8h 
às 12h, e no bairro Padre Palhano, na Rua 
Pe. Edson, das 15h às 18h. O projeto já vem 
sendo desenvolvido, com sucesso, no Alto 
do Cristo.

Os moradores dos bairros podem levar 
até o posto de coleta, material reciclável 
como, papel, papelão, plástico, garrafas 

pet, alumínio, ferro, garrafas de vidro e 
bateria de veículo. O material reciclável 
entregue será convertido em descontos na 
conta de energia elétrica.

Jordão será o primeiro distrito a par-
ticipar do Projeto de Coleta Seletiva. Na 
quarta-feira, 30 de abril, no salão paroquial 
ao lado da Igreja, a Prefeitura fará reunião 
com os moradores para implantação do 
projeto.


