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Governador Cid Gomes e Prefeito Veveu inauguram 
nova sede do Detran, em Sobral

Cid e Veveu também assinaram 
Ordens de Serviços para obras do 
Projeto Cidades, do Governo do 
Estado, em Sobral

O Governador Cid Gomes, o Prefei-
to Veveu e o Superintendente do 
Detran, Igor Ponte, inauguraram 

na noite de sexta-feira, 18 de julho, as 
novas instalações do Detran Regional de 
Sobral. A nova sede foi construída numa 
área de 8 hectares onde funcionou o Kart 
Club de Sobral e abriga tês novas unida-
des de atendimento, incluindo a Escola 
de Educação para o Trânsito. O investi-
mento total foi de R$ 4 milhões.

A nova sede Regional vai atender aos 
usuários de 26 municípios da região e terá 
todos os serviços do Órgão, como primei-
ro emplacamento, vistoria, transferência 
de veículos, além da emissão diária de 
CNH e segunda via de documento de veí-
culos e de CNH.

A Escola de Educação para o Trânsito 
atenderá alunos de escolas públicas e pri-
vadas, com informações básicas de moni-
tores, que os acompanharão no minicar-
ro, numa pista com sinalização horizontal 

e semáforos. A escola é equipada com 
uma maquete, de 40 metros quadrados, 
simbolizando edificações da cidade de 
Sobral, como o Arco de Nossa Senhora de 
Fátima, Teatro São João, entre outras.
Ordens de Serviços

Durante a solenidade, o Governador 
Cid Gomes, o Prefeito Veveu e o Secretá-
rio das Cidades do Estado, Carlo Ferrenti-
ni, assinaram as Ordens de Serviço para a 

reforma de três de praças em Sobral: Pra-
ça do Patrocínio, Praça do Bosque (Duque 
de Caxias) e Praça do Amor e, ainda, das 
obras de pavimentação do Centro Histó-
rico de Sobral, com blocos intertravados. 
Os recursos da ordem de R$ 9 milhões são 
do Projeto Cidades do Ceará, desenvolvi-
do pelo Governo do Estado e financiado 
pelo Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID).

Prefeitura de Sobral 
promove visita de idosos a 

equipamentos culturais
A Prefeitura de Sobral promoveu, 

no dia 18 de julho, uma visita de 50 
idosos dos bairros Alto da Brasília e 
Recanto à Casa da Cultura de Sobral. 
O objetivo da visita foi apresentar aos 
idosos os equipamentos culturais e as 
diversas formas de arte no Município, 
promovendo a interação sociocultural.

Os idosos, que participam do Servi-
ço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) no CRAS Irmã Oswalda, 
ficaram encantados com as exposições 
na Casa da Cultura e assistiram ao filme 
“Gonzaga: de Pai para Filho”, na sala de 
cinema Falb Rangel.

O CRAS Irmã Oswalda promoveu, 
no dia 17 de julho, uma visita ao Museu 
do Eclipse com 50 adolescentes que 
participam do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
de 11 a 17 anos. A visita teve como 
objetivo promover o acesso destes 
adolescentes ao Patrimônio Histórico 
do Município, assim como despertar 
o interesse dos mesmos pela Ciência e 
Astronomia.

Jovens do CRAS Irmã 
Oswalda visitam
Museu do Eclipse

O tema do Programa Café com o Pre-
feito Veveu, desta segunda-feira, 21 de 
julho, são as ações e investimentos da 
Prefeitura de Sobral em Esporte. O Prefei-
to Veveu falou sobre Copa Sobral de Fute-
bol; os 22 convênios firmados com ligas 
e associações esportivas; Jogos Escolares 
Sobralenses; as atividades desenvolvidas 
no Núcleo de Atenção Esportiva Social; 
Agita Sobral e Esporte Itinerante. 

O Café com o Prefeito Veveu é pro-
duzido pela Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Sobral e transmitido 
por uma rede de emissoras de Sobral, às 

segundas-feiras, sempre às 7h. O progra-
ma é reapresentado às quintas-feiras, no 
Quinta com o Prefeito Veveu, sempre às 
11h55min.

Prefeito Veveu fala sobre Esporte no 
programa desta semana

A Quadrilha Luar do Sertão de Sobral 
foi eleita, no dia 15 de julho, vice-campeã 
Cearense no Concurso Cearense de Qua-
drilhas Juninas promovido pela União Ju-
nina do Ceará, de 10 a 15 de julho, na ci-
dade de Maracanaú. O grupo sobralense 
foi classificado como a Melhor Quadrilha 
do interior do Estado do Ceará e conquis-
tou também o título de Melhor Marcado-
ra do Ceará em 2014 para a coreógrafa e 
marcadora Helanne Monteiro.

Com cerca de 70 componentes, o gru-
po Luar do Sertão conta, na sua apresen-
tação, a história do Quilombo de Palma-
res liderado por Zumbi, “o Guerreiro da 
Consciência Negra”.

Fundada em 1997, no Bairro Sinhá Sa-

bóia, a Quadrilha Junina Luar do Sertão é 
a maior vencedora dos Festivais de Qua-
drilhas de Sobral, sendo detentora de 10 
títulos, além de vários festivais no Estado 
do Ceará, entre eles 4 etapas Regionais do 
Ceará Junino. O grupo conta com o apoio 
da Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Cultura e do Turismo.

Quadrilha sobralense é vice-campeã do 
Concurso Cearense de Quadrilhas Juninas

O Projeto Teia Digital, desenvolvido 
pela Prefeitura de Sobral, está com inscri-
ções abertas, a partir desta segunda-feira, 
21 de julho, para os cursos Básico e Avan-
çado de Informática.

Os cursos serão ministrados no Centro 
de Convenções; SESI Indústria do Conhe-
cimento; CRAS Mimi Marinho e Estações 
da Juventude do Mucambinho e Vila Re-
canto. As inscrições vão até quarta-feira, 
23 de julho, ou até o preenchimento das 
vagas e podem ser feitas nos locais dos 
cursos.

Os interessados devem ter idade igual 
ou superior a 14 anos; ter concluido ou 
estar cursando o ensino fundamental; 
apresentar, juntamente com a ficha de 
inscrição preenchida, cópia do CPF, RG e 
do certificado de conclusão do curso bá-
sico (somente para inscrição nas turmas 
avançadas).

O Projeto Teia Digital é coordenado 
pela Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico (STDE) e tem como 
objetivo preparar jovens e adultos para 
o mercado de trabalho. Mais informações 

na STDE (Centro de Convenções de So-
bral) ou pelo telefone: (88) 3611-5833.

Prefeitura inicia inscrições para cursos de Informática pelo Projeto Teia Digital

A Prefeitura de Sobral realizou, na sex-
ta-feira, 18 de julho, no Paço Municipal, 
a cerimônia de ascensão de 21 guardas 
de 2a Classe a Guardas de 1a Classe. A 
cerimônia presidida pelo Prefeito Veveu 
marcou as comemorações de 17 anos da 
Guarda Municipal de Sobral.

O Prefeito Veveu falou da importância 

do efetivo criado na gestão do então Pre-
feito Cid Gomes, em 1997. O Prefeito tam-
bém falou dos investimentos na Guarda 

Municipal em sua gestão e agradeceu o 
empenho dos servidores que atuam no 
órgão.

Solenidade presidida pelo Prefeito 
Veveu teve ascensão de
21 guardas

Guarda Municipal de 
Sobral completa 17 anos


