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Rua de Lazer
Ação beneficia 400 pessoas no bairro Padre Palhano

Na última sexta-feira (8), o bairro Padre 
Palhano recebeu mais uma edição do proje-
to ‘Rua de Lazer’. A ação, que busca incenti-
var a interação social, bem como a melhoria 
da qualidade de vida dos sobralenses, bene-
ficiou cerca de 400 pessoas com atividades 
para públicos de todas as idades.

Os moradores do bairro tiveram uma 
tarde animada com tênis de mesa, damas, 
pintura no rosto, pintura em desenho, cir-
cuito recreativo e torneios de futsal infantil, 
onde disputaram quatro times, e adultos, 
com a participação de oito times. Também 
foram ofertados serviços de saúde e uma 
ação educativa de combate ao mosquito 
Aedes aegypti.

Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria do Esporte, o ‘Rua de 
Lazer’ já beneficiou cerca de 2000 pessoas 
nas edições anteriores, realizadas nas praças 
do Patrocínio e Bosque, no Parque da Cida-
de e no bairro Padre Palhano.

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

Comandante da Guarda Municipal realiza 
visita técnica no Eusébio

O Comandante da Guarda Municipal 
de Sobral, subinspetor Adriano Fernandes, 
realizou visita técnica à Guarda Municipal 
do Eusébio, na última quinta-feira (7). Na 
oportunidade, o Comandante conheceu 
a estrutura da corporação para estudo de 

melhorias da Guarda sobralense.
O Subinspetor reuniu-se ainda com o se-

cretário de Segurança Pública e Cidadania 
do Eusébio, Lauro da Costa Leite Sobrinho, 
quando foram discutidas metas estabeleci-
das pela Lei 13.022/2014, que trata do Esta-
tuto Geral das Guardas Municipais.

“O trabalho de segurança da Guarda Mu-
nicipal de Sobral irá passar por uma mudança 
positiva. Nossos profissionais estão em pro-
cesso de aperfeiçoamento profissional, por 
meio de cursos oferecidos pela Secretaria de 
Cidadania e Segurança. Isto irá beneficiar di-
retamente a população sobralense”, afirmou 
o comandante.

Secretaria da Saúde promove 2ª capacitação
em teste rápido de HIV por fluido oral

Na tarde da última quinta-feira (7), a 
Secretaria da Saúde, através do Centro de 
Orientação e Apoio Sorológico de Sobral 
(COAS), realizou, no auditório da Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde de 
Sabóia (EFSFVS), curso de capacitação em 
teste rápido para HIV, utilizando a metodo-
logia de fluido oral. O treinamento contou 
com 49 profissionais.

 “É muito importante ampliarmos o nú-
mero de profissionais da Atenção Primária à 
Saúde (APS) capacitados para realizarem os 
testes rápidos através da metodologia do flui-
do oral. O teste utilizando o fluido oral detecta 
os anticorpos sem precisar utilizar sangue”. 

Além destes, na primeira turma, foram trei-
nados 48 profissionais da APS.

A Prefeitura de Sobral também já reali-
zou capacitação para os testes de HIV utili-
zando sangue e soro.

Café com o prefeito
Veveu aborda projeto

Sobral de Futuro

O projeto Sobral de Futuro foi o tema 
do programa de rádio Café com o Prefei-
to Veveu Arruda desta segunda-feira (11). 
“Um município com as características de So-
bral precisa de planejamento de longo pra-
zo. Então a ideia do projeto é um convite que 
fazemos à população para pensarmos So-
bral numa visão de futuro, numa perspectiva 
de 10, 20, 30 anos. Não é um planejamento 
para a Prefeitura, mas para o Município”, ex-
plica Veveu Arruda.

“É um movimento suprapartidário, mo-
bilizador da sociedade para produzir um 
planejamento numa visão de futuro. Todas 
as forças políticas, econômicas, sociais, reli-
giosas, culturais são convidadas a participar. 
Na prática, esse planejamento acontecerá 
através de plenárias territoriais, plenárias 
temática, e o cidadão pode participar dei-
xando sua sugestão, ideias e propostas para 
o Sobral de Futuro no site http://sobraldefu-
turo.com.br e posteriormente faremos um 
seminário para consolidar esse plano de fu-
turo para Sobral, que deverá ser encaminha-
do para a Câmara de Vereadores e será um 
documento oferecido para todos os segmen-
tos do Município”, afirmou o prefeito Veveu.

O Café com o Prefeito Veveu é produ-
zido pela Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Sobral e transmitido por uma 
rede de emissoras de rádio de Sobral, às 
segundas-feiras, sempre às 7h. O progra-
ma é reapresentado às quintas-feiras, no 
Programa Quinta com o Prefeito Veveu, 
sempre às 11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu no blog.sobral.ce.gov.br

Casamento comunitário no Jordão
oficializa união de 29 casais

Numa bela festa com direito a bolo, 
champanhe, valsa e chuva de prata, 
29 casais do distrito do Jordão oficia-

lizaram, na sexta-feira (8), a união com casa-
mento civil, através do Projeto ‘Famílias de 
Fato e de Direito’, iniciativa da Prefeitura de 
Sobral, coordenada pela Secretaria de De-
senvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza. Na ocasião, os casais receberam as 
bênçãos do padre João Batista e do pastor 
Laerti Cavalcante.

Idealizador do projeto, o prefeito Veveu 
destacou a “importância da família como um 
lugar de convivência fraterna, de convivência 
amiga e lugar de acolhimento. Se todas as 
famílias forem um lugar de paz, de amizade, 
de fraternidade, de energia do trabalho, nós 
vamos aos poucos construindo uma comuni-
dade fraterna e de paz”. Através de sorteio, o 
prefeito presenteou 11 casais com um fim 
de semana de lua de mel com hospedagem, 
transporte e alimentação inclusos.

Para os casais o momento foi de muita 
emoção, como Cleciane Pereira Ximenes e 
Edvaldo Santana da Silva, casados no reli-
gioso há 15 anos. “Tínhamos vontade, mas 
não tínhamos condições de casar no civil, 

surgiu essa oportunidade que o prefeito deu e 
resolvemos casar no civil, fortalecendo nossa 
união. É uma alegria imensa, muita emoção 
como se estivéssemos casando pela primeira 
vez”, revelou o casal.

“É emocionante! Fico muito feliz de parti-
cipar de uma solenidade como essa de con-
solidação das nossas famílias porque assim 

o mundo será melhor”, afirmou o deputado 
federal Leônidas Cristino, parabenizando a 
iniciativa do prefeito Veveu. A festa também 
contou com a presença da secretária de De-
senvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza, Valdízia Ribeiro, dos vereadores 
Rogério Arruda, Emídio Silva, de familiares 
e população do distrito.

54ª FEIRART reúne artesanato de 32 municípios da Região Norte em Sobral

Em sua 54ª edição, a tradicional Feira de 
Artesanato do Ceará (FEIRART) foi realizada, 
na Praça do Theatro São João, na sexta-feira 
(8) e sábado (9), e contou com a exposição de 
artesanato de 32 municípios da Região Norte. 
Considerada a maior feira do Estado, a FEI-
RART teve a participação de 150 expositores 
com produtos artesanais, oficinas de artesa-
nato, comidas típicas, além de shows com as 

bandas Kbra da Peste e Vammus Forrozão.
De acordo com a secretária executiva do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) 
do Estado, Ana Cruz, que esteve no Muni-
cípio representando o secretário da pasta 
Josbertini Clementino, “esta é a terceira vez 
que realizamos a FEIRART, em Sobral, por ser 
referência no País por vários avanços sociais 
em cuidar do seu povo”.

Já para a secretária da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE) de So-
bral, Daniela Costa, “além de gerar renda e 
comercialização de produtos regionais, a feira 
é uma oportunidade de ampliação das poten-
cialidades do nosso artesanato, que gera visi-
bilidade para os produtos que são referência 
no mundo todo, pela riqueza que possuem,” 
destacou.

Com o legítimo artesanato cearense, a 

FEIRART foi uma realização do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social, em parceria com 
a Prefeitura de Sobral, por meio da STDE, 
Central de Artesanato do Ceará (CEART) e 
Agência de Desenvolvimento Econômico e 
Social.

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


