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Prefeitura 
realiza 

obras de 
drenagem 

em ruas do 
Centro

A Prefeitura de Sobral está realizando 
obras de drenagem nas ruas Idelfonso 
Holanda Cavalcante (Av. Pericentral), Cel. 
Mont’Alverne e Jornalista Deolindo Bar-
reto (Avenida do Contorno), no Centro da 
cidade. As obras beneficiarão moradores 
e comerciantes da área e fazem parte das 
ações do Programa Drenagem Urbana 
Sustentável, desenvolvido em parceria 
com o Governo Federal.

As obras de infraestrutura evitarão inun-

dações e alagamentos e durante fortes 
chuvas, garantido mais qualidade de vida à 
população, facilitando o tráfego de pedes-
tres e veículos, e evitando transmissões de 
doenças virais, infecciosas e parasitária.

A Secretaria de Obras informa que as 
vias onde estão sendo feitas as interven-
ções ficarão interditadas por um período 
aproximado de 20 dias e solicita a com-
preensão dos moradores pelos transtor-
nos temporários.

Obras de drenagem na rua Deolindo Barreto, no Centro da cidade. 

Agricultores familiares de 
Sobral serão contemplados 

por Projeto Paulo Freire
A Secretaria da Agricultura e Pecuá-

ria do Município participou de reunião 
para identificação das comunidades 
e organizações produtivas que serão 
contempladas pelo Projeto de Desen-
volvimento Produtivo e de Capacida-
des (Projeto Paulo Freire), em Sobral. A 
reunião foi no dia 24 de abril, na sede 
do Sindicato dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais de Sobral.

O objetivo do Projeto é reduzir a 
pobreza e elevar o padrão de vida de 
agricultores familiares, por meio do de-
senvolvimento do capital social e hu-
mano, e da produção sustentável, para 
aumento da renda a partir de fontes 
agrícolas e não agrícolas, dando priori-
dade a jovens e mulheres.

O Projeto Paulo Freire tem inves-
timentos de US$ 80 milhões, sendo 
metade dos recursos concedidos pelo 
Fundo Internacional de Desenvolvi-
mento Agrícola (FIDA) e a outra metade 
com recursos oriundos do Estado.

Começa na nesta sexta-feira, o Festival Sobral Ecoa Rock
A Prefeitura promove, nos dias 2 e 3 de maio, o 

Festival Sobral ECOA Rock. O evento, organizado pelo 
Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofício e Ar-
tes (ECOA), reunirá bandas de rock, que apresentarão 
trabalhos autorais e terá início às 18h, no Anfiteatro da 
Margem Esquerda.

O Festival apresentará 14 grupos que têm se des-
tacado na cena musical de Sobral e Fortaleza e terá, 
ainda, shows das bandas Pastel de Miolos (Bahia), e 
Marrero (São Paulo).

O Festival Sobral ECOA Rock tem como objetivo di-
vulgar e valorizar a música independente cearense e 
nacional e conta com o apoio do Governo do Estado 
do Ceará, através da Secretaria de Cultura (SECULT), 
por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Lei nº 
13.811/ 2006).Prefeito Veveu homenageará trabalhadores, hoje, na Praça de Cuba

Evento promovido pela Prefeitura de Sobral, em parceria com o Ministério do Trabalho e CDL, 
comemorará o Dia do Trabalhador, no XXII Encontro do Trabalhador Sobralense

A Prefeitura de Sobral, em parceria com 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e 
CDL, promoverão, nesta quarta-feira, 30 de 
abril, a partir das 17h, na Praça de Cuba, o XXII 
Encontro do Trabalhador Sobralense. O Pre-
feito Veveu fará saudação em homenagem 
aos trabalhadores pelo 1º de Maio.

O Encontro anual reunirá órgãos públicos, 
instituições, empresas e sociedade civil, para 
comemorar o Dia do Trabalhador.  Diversas 
secretarias da Prefeitura de Sobral participa-
rão com prestação de serviços à comunidade.

A Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE) coordena as ações 
de corte de cabelo, maquiagem, decoração 
de unhas e feira de artesanato. A Secretaria da 
Agricultura e Pecuária estará com o Caminhão 
do Peixe e  a Feira da Agricultura Familiar. Já 
a Secretaria de Saúde terá equipes de vacina-
ção 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.

Teatro São João
Espetáculo Ary Sherlock In Concert será apresentado 
na segunda-feira, com entrada gratuita

O Theatro São João apresentará, na 
segunda-feira, 5 de maio, às 19h30min, 
o espetáculo Ary Sherlock In Concert: Coi-
sas, Palavras e Canções. A entrada é gra-
tuita.

O ator sobralense, e um dos pioneiros 
da televisão brasileira, Ary Sherlock, co-

memora 60 anos de carreira em um mo-
nólogo com música e poesia. O espetácu-
lo conta com o patrocínio do Governo do 
Estado do Ceará e apoio da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria de Cultura 
e do Turismo. A montagem do espetáculo 
é da Trupe do Riso e N’Ativa.

Prefeito Veveu apresentou, em sessão 
da Câmara Municipal, nesta terça-
-feira, 29 de abril, o Projeto de Lei 

Nº 1731, que institui Sistema Público de 
Transporte Coletivo de Passageiros do 
Município de Sobral, que funcionará de 
forma integrada com o VLT.

De acordo com o Projeto de Lei, o Sis-
tema será formado pelos serviços regu-
lares de transporte de maior capacidade 
(ferroviário ou rodoviário); pelo transpor-
te operado por ônibus ou midi ônibus, 
micro ônibus ou veículo misto e, ainda, 
pelo transporte de passageiros feito por-
ta a porta ou direto (fretamento), median-
te autorização. O sistema engloba, ainda, 
um centro de controle operacional; esta-
ções de integração; abrigos e terminais; e 
oficina de manutenção.

O Projeto estabelece o controle do 
Município sobre a prestação dos serviços 
à população, cabendo à Prefeitura “plane-
jar, explorar, organizar, dirigir, coordenar, 
executar, delegar, controlar e fiscalizar 

a exploração dos serviços públicos de 
transporte coletivo de passageiros”.

A Lei estabelece, ainda, no seu Capítu-
lo VI, os direitos e deveres dos usuários do 

Sistema de Transporte Coletivo e as penali-
dades aplicáveis à pessoa física, empresa ou 
cooperativa concessionária do serviço, em 
caso de descumprimento da legislação.

Prefeito Veveu apresenta na Câmara Projeto de Lei 
que cria o Sistema de Transporte Coletivo de Sobral
O Projeto será apreciado pelos vereadores e, após aprovação, Lei regerá o sistema de transporte 

integrado do Município.

Prefeito Veveu apresentou Projeto de Lei na Câmara de Sobral

Veja as bandas que se 
apresentarão no Festival:

• Dia 2 de maio (sexta-feira)
Pink Pussy; It Girl; Old Books 
Room; Glauco King & The 
West Wolves; Facada; Pastel 
de Miolos (BA)

• Dia 3 de maio (Sábado)
Aneurisma Cerebral;  Tiny Kil-
ler; Sátiros; Cocaine Cobras; 
Felipe Cazaux; Thrunda; Mar-
rero (SP)

Feira da Agricultura 
Familiar

O XXII Encontro do Trabalhador So-
bralense, que será realizado no dia 30 
de abril, na Praça de Cuba, fará parte 
das atividades em comemoração ao 
Dia do Trabalhador, em Sobral. O even-
to será das 16h às 21h, e este ano con-
tará com a Feira da Agricultura Familiar.

Promovida pela Prefeitura de Sobral 
e coordenada pela Secretaria da Agri-
cultura e Pecuária, a Feira da Agricultu-
ra Familiar e realizada em parceria com 
agricultores familiares do Município. 
Estarão à venda produtos agroecológi-
cos como, frutas, hortaliças, verduras, 
polpa de frutas, bolos e doces regio-
nais, galinha caipira e peixes.

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


