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Nesta última semana do mês de ju-
lho, os moradores dos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo poderão com-
prar, a partir desta quarta-feira (29), filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. Isto porque, o Caminhão 
do Peixe estará visitando estes bairros 
até sexta-feira (31).
Programação:
•  29 de julho
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas
•  30 de julho
Irmã Anísia Rocha  - Sumaré
•  31 de julho
Caixa d’água - Alto do Cristo

Caminhão do Peixe atende 
população dos bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo
Nesta terça-feira (28), foi eleita a nova 

mesa diretora do Conselho Municipal de 
Saúde de Sobral. A votação aconteceu no 
auditório da Escola de Formação em Saú-
de da Família Visconde de Sabóia e contou 
com a participação de representantes da 
gestão municipal, profissionais da saúde e 
representantes do SUS.

A nova mesa diretora, que terá atuação 
de um ano, agora é composta por Francis-
ca Daniele Cardoso (presidente), Benedita 
Vidal (vice-presidente), Manoel Artur (secre-
tário geral) e Antônio Maciel (secretário ad-
junto). “Quero agradecer a todos do colegia-
do pela confiança que depositaram em mim. 
Reconheço o trabalho da mesa antecessora e 

quero continuar lutando pelo SUS”, afirmou 
a presidente. Daniele Cardoso falou ainda 
que “a motivação para estar aqui é a célula 
chamada família”. A posse dos novos direto-
res ocorreu logo após a eleição.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Conselho Municipal de Saúde elege nova 
mesa diretora

Servidores da Secretaria da Cultura e do 
Turismo de Sobral participaram, no último 
dia 23 de julho, de um encontro realizado 
na sede do Ministério da Cultura (MINC), em 
Brasília. A reunião faz parte de um ciclo de 
encontros realizados pelo MINC para gerir 
uma nova interface, bem como o novo uso 
para o Sistema Nacional de Informações e 

Indicadores Culturais- SNIIC.
Coordenadores de diversos setores do 

MINC, além de representantes de estados, 
municípios e instituições que tem desen-
volvido ações de mapeamento e inventário 
dos bens culturais, participaram do evento, 
que teve como principal proposta tornar 
as ferramentas, como o ‘Mapa Cultural’, em 
mecanismos que alie informação e gestão. 
Essa iniciativa permitirá aos gestores dos 
equipamentos e proponentes de ações cul-
turais em todo o País o lançamento e atu-
alização destes dados, possibilitando um 
cadastro “vivo” da cultura do Brasil.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral participa da 
III Reunião da Comissão do Sistema Nacional 
de Informações e Indicadores Culturais

A Prefeitura de Sobral publicou, na úl-
tima terça-feira (28), o gabarito das provas 
objetivas da primeira etapa do processo 
de seleção pública para contratação tem-
porária de profissionais de nível superior 
para vagas de agente de fiscalização e de 
nível médio para agente do meio ambien-
te, que atuarão na Autarquia Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA). O documento 
está disponível para ser conferido, assim 
como as respostas e anulação de algumas 
questões.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral
divulga gabarito da seleção 

pública da AMMA
Visando ampliar o conforto e o bem-

-estar dos moradores do Residencial Nova 
Caiçara, a Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria de Conservação e Serviços Públi-
cos (Seconv), está realizando melhorias em 
equipamentos públicos no conjunto habita-
cional. Serviços como pintura dos corredo-
res, poda de árvores e serviço de roçagem 
estavam inclusos na ação que teve início na 
última segunda-feira (27) e deve se esten-
der até o fim desta semana.

“Durante toda essa semana, cerca de 20 
homens estarão revitalizando alguns pontos 
do Nova Caiçara que necessitam, constante-
mente, de manutenção, como poda e roça-

gem. Para tal, é necessário que a população 
faça sua parte, para que os materiais que es-
tão sendo revitalizados sejam conservados”, 
ressalta o titular da Seconv, Jorge Trindade.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura realiza melhorias em espaços de 
convivência do Residencial Nova Caiçara

Coordenadoria de iluminação 
pública realiza serviço de reparo 

em 12 pontos do Município
Visando ampliar o conforto e a segu-

rança dos moradores de Sobral, mais 12 
pontos do Município receberam equipes 
da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv) para que fossem feitos 
reparos na rede de iluminação pública. 
Dessa vez, a comunidade dos bairros Si-
nhá Saboia, Cohab I, Parque Santo Antô-
nio, Parque Silvana II, Junco, Domingos 
Olímpio, Terrenos Novos e Renato Parente 
foram as beneficiadas, além dos mora-
dores de um dos trechos da BR 222, das 
margens da Avenida Senador Hermínio de 
Moraes, e do distrito de Jaibaras.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Para acompanhar o andamento dos 14 
projetos de Sobral no PAC Cidades Históricas, 
o prefeito Veveu Arruda esteve, na segunda-
-feira (27), na sede do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
em Brasília, reunido com o diretor do PAC Ci-
dades Históricas, Robson de Almeida. “Temos 
em Sobral o projeto maior e mais arrojado em 
execução no Brasil, considerando o conjunto 
de obras do Sobral Novo Centro, que inclui pra-
ças, passeios, substituição do asfalto por piso 
intertravado, postes estilizados, sinalização de 
trânsito, que dará uma melhoria significativa 
da qualidade urbana do Centro da cidade de 
Sobral”, avaliou o prefeito Veveu.

Sobral foi o Município do Ceará com o 
maior número de projetos contemplados no 
PAC das Cidades Históricas, somando mais 
de R$ 17,6 milhões em investimentos. Estão 
em execução as três primeiras obras do PAC 
das Cidades Históricas em Sobral: a requali-
ficação das praças Senador Figueira (Praça 
do Antigo Fórum) e Samuel Pontes (Praça 
João Pessoa) e a sinalização turística do Sítio 
Histórico de Sobral. Também serão restaura-
dos o Teatro Apolo, Museu Dom José, Museu 
MADI, Museu do Eclipse, Igreja e Praça do 
Menino Deus, Igreja das Dores, entre outros.

ReuNIão eM BRASílIA

Conjunto de melhorias no 
Centro Histórico de Sobral é 
um dos maiores do Brasil

Ainda cumprindo agenda em Brasília, o prefeito Veveu Arruda esteve 
reunido, na segunda-feira (27), com o secretário Nacional de Saneamen-
to Ambiental, do Ministério das Cidades, Paulo Ferreira, acompanhado 
do secretário de Obras de Sobral, Ilo Santiago, e de técnicos do Ministério 
para tratar do projeto de construção da Adutora do Jordão.

“A reunião foi muito proveitosa, eminentemente, técnica para tratar de 
detalhes do projeto em um prazo de 15 a 20 dias deveremos ter um retorno 
do Ministério e, em seguida, faremos uma nova licitação, seguindo o modelo 
mais rápido possível para darmos início à esta obra tão necessária para a 
Serra do Rosário”, disse o prefeito Veveu.

Estão assegurados recursos de cerca de R$7 milhões, através do PAC 
Estiagem, para a construção da adutora que levará água para a Serra do 
Rosário, beneficiando moradores dos distritos do Jordão e do Baracho.

Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Adutora do Jordão é pauta de reunião no Ministério das Cidades

“A ideia é olhar a cidade de uma forma in-
tegrada, olhar o Centro Histórico como parte 
da cidade, mas sempre buscando a melhoria 
da qualidade de vida para quem vive nessas 

cidades”, explica o diretor do PAC Cidades 
Históricas, Robson de Almeida. 

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).


