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Prefeito Veveu Arruda recebe moradores da 
Serra Verde

O prefeito Veveu Arruda recebeu, na 
sexta-feira (6), em seu gabinete, represen-
tantes da Associação de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais da Comunidade de 
Serra Verde. Na pauta do encontro, a regula-
rização dos títulos de propriedade da terra e 
o abastecimento de água para as seis famí-
lias que moram na localidade. “Iremos bus-
car uma solução porque não podemos deixar 
a comunidade sem água para beber”, afirmou 
Veveu Arruda.

Como resultado da audiência o Prefei-
to autorizou a construção de um cacimbão 
na Serra Verde e encaminhamentos para 
buscar solução junto ao Instituto de Desen-
volvimento Agrário do Ceará (Idace) para a 
regularização fundiária. “Temos que aprovei-
tar que temos um Prefeito que conhece nossa 
história porque já tinha advogado pelos agri-
cultores e é preocupado com nossa causa. A 
reunião foi muito boa”, disse o presidente da 
Associação, Manoel Marques.

Centro Pop promove almoço para usuários e 
suas famílias

O Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua de So-
bral (Centro Pop) realizou, na última sexta-
-feira (6), o ‘I Almoço da Família’, quando 
usuários do equipamento puderam passar 
um tempo de interação com seus familiares. 
Esta foi uma estratégia da equipe do Cen-
tro Pop para promover a aproximação dos 
familiares com os beneficiários.

“Se começamos um projeto de superação 
com nosso usuário e não incluímos a família 
deles nesse processo, com certeza não tere-
mos êxito”, explicou o coordenador do Cen-
tro Pop, Jean Ávila. “Esse almoço é uma ten-
tativa de confraternizá-los com suas famílias 
e trabalhar as questões que são necessárias 
para animá-los na sua superação”, concluiu.

Na ocasião, foram promovidos momen-
tos com música e meditação dirigidos pelos 
padres João Batista Mesquita e João Batista 
Frota. “Esse almoço é um convite para nossas 
famílias serem mais unidas. Que momentos 

como este animem cada vez mais a nossa 
vida”, afirmou o padre João Batista Frota. 
Por fim, foram distribuídos brindes entre os 
presentes.

Sob a coordenação da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza, os beneficiados pelo Centro Pop 
têm acesso a alimentação de qualidade e a 
serviços como encaminhamento para trata-
mento em comunidade terapêutica e rede 
de saúde pública, inscrição no CadÚnico e 
orientações jurídicas.

Coleta Seletiva Agendada
Prefeitura realiza 26 

atendimentos no mês de 
novembro

A população dos bairros José Eucli-
des I e II, Alto do Cristo, Nova Caiçara, 
Sumaré, Paraíso das Flores, Vila União, 
Novo Recanto, Alto da Brasília, e dos 
distritos do Jordão, Jaibaras, Rafael Ar-
ruda, Aprazível, Salgado dos Machados, 
Caioca, Recreio e Ouro Branco irão re-
ceber, ao longo do mês de novembro, 
o serviço de Coleta Seletiva Agendada. 
O próximo atendimento será na quarta-
-feira (11) no Posto de Saúde da Família 
(PSF) do bairro Terrenos Novos, a partir 
das 8h.

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

Centenário da Diocese de 
Sobral é tema do Café com 

o Prefeito Veveu

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu desta segunda-feira (9) 
aborda as comemorações do centená-
rio da Diocese de Sobral. “A igreja sem-
pre teve um papel muito importante para 
Sobral e para nossa Região. Em 1742 foi 
construída a primeira capela de pedra e 
cal, exatamente na época em que foi ins-
talado aqui o Curato de Nossa Senhora 
da Conceição da Ribeira do Acaraú, antes 
de Sobral ser elevado à Vila, em 1773. De 
lá para cá, a igreja sempre esteve marca-
da na história da nossa cidade na área 
da educação, da cultura, da saúde, da 
assistência social, da comunicação, fruto 
do trabalho inicial de Dom José, nosso 
primeiro bispo”, afirmou Veveu Arruda.

Ouça o Programa Café com Prefei-
to Veveu desta segunda-feira (9) no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Diocese de Sobral celebra centenário com missa 
na Catedral da Sé

Comemorando 100 anos de sua funda-
ção, a Diocese de Sobral realizou, no 
domingo (8), na praça da Catedral da 

Sé, uma missa solene presidida pelo Carde-
al Dom Cláudio Hummes e concelebrada 
por Dom Vasconcelos, Dom Aldo Pagotto, 
Dom Fernando Saburido e Dom Odelir Ma-
gri, que reuniu centenas de fieis, entre eles 
o prefeito Veveu Arruda e os deputados Le-
ônidas Cristino, Professor Teodoro Soares e 
Ivo Gomes.

Durante a missa do centenário da Dio-
cese de Sobral, o Cardeal Dom Cláudio 
Hummes falou sobre o papel da igreja na 
transformação da sociedade, lembrando as 
palavras do Papa Francisco: “a Igreja precisa 

Prefeitura e Câmara de Dirigentes Lojistas de Sobral lançam campanha de Natal 2015
Comerciantes, empresários e autoridades de Sobral, Forquilha e 

Groaíras participaram, na noite da última quinta-feira (5), do lança-
mento da Campanha de Natal 2015, promovida pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Sobral , em parceria com a Prefeitura do Mu-
nicípio. Desenvolvida pela Agência Convence, este ano, a campanha 
traz o tema ‘Ser Noel dá sorte’.  “A ideia é despertar o Papai e a Mamãe 
Noel que há em cada um de nós e lembrar do quanto é bom presentar”, 
explicou Marcelo Viana, publicitário da Convence.

A solenidade foi aberta com um show da banda ‘Samba Apaea-
no’, formada por jovens atendidos na Apae Sobral. Em seguida, foi 
apresentado o material publicitário desenvolvido para sinalizar as 
lojas que aderirem à campanha e os prêmios que serão sorteados 
entre consumidores. Ventiladores, bicicleta, cama box, geladeira 
e um carro zero quilometro serão distribuídos nos quatro sorteios. 
“A adesão de cada um dos lojistas de Sobral é o segredo do sucesso da 
nossa campanha de Natal. Eu tenho ciência do momento econômico 
que estamos passando, mas o comércio é responsável por 22% do PIB 
nacional, e é o nosso trabalho que pode reverter esse quadro”, afirmou 

Guto Ponte, presidente da CDL Sobral.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

abrir as portas para todos entrarem. Mas, especialmente, para sair para as periferias, 
ao encontro dos mais pobres, dos descartados, dos invisíveis”.

“Neste momento do centenário, em que nós temos muito o que comemorar, nos 
alegrar e aplaudir da história de Sobral e da Diocese, devemos olhar para o futuro 
com as lições e experiência do passado, para continuar essa obra centenária da nos-
sa Diocese da evangelização, da força da fé e, ao mesmo tempo, com o compromisso 
de melhorar a vida de todos, especialmente, daqueles que mais precisam”, disse o 
prefeito Veveu em suas palavras aos fieis presentes.

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


