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A grande atração nacional, Daniela 
Mercury, conduzirá no próximo sábado 
(30), o tradicional pré-Carnaval de So-
bral, com o desfile do Bloco dos Sujos. 
Comemorando 70 anos de realização do 
desfile, a cantora, compositora e dança-
rina baiana guiará, a partir das 17h, os 
foliões da concentração, na Praça da Co-
luna da Hora, até o Boulevard do Arco.

Este ano, a previsão da Prefeitura de 
Sobral, que promove a festa, é de reunir 

cerca de 50 mil pessoas no tradicional 
pré-Carnaval. Para garantir a seguran-
ça dos foliões, um efetivo de cerca de 
300 homens da Guarda Municipal, Co-
ordenadoria do Trânsito e Transporte 
Urbano, Polícia Militar e Civil, Juizado 
da Infância e Adolescência, Corpo de 
Bombeiros e SAMU trabalharão de for-
ma integrada.

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

FIA {oficina de artesãs}
Prefeitura de Sobral comemora sucesso do 

projeto de economia solidária

Para comemorar junto com as artesãs 
o sucesso do projeto de economia 
solidária FIA {oficina de artesãs}, a pre-

feitura de Sobral promoveu, na noite desta 
quarta-feira (28), no Buffet Dona Flor, uma 
bela festa com a presença do prefeito Veveu 
Arruda, da vice-governadora Izolda Cela, 
da secretária de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza, Valdízia Ribei-
ro, e das artesãs sobralenses. 

A vice-governadora Izolda Cela desta-
cou que Sobral tem dado exemplo para o 
Brasil em várias áreas e garantiu apoio para 
a política de economia solidária do Municí-
pio. “Sobral tem a condição de ser exemplo 
para que outros possam fazer coisas boas na 
economia solidária. Um sistema de produção 
tão bacana e que gera o desenvolvimento das 
pessoas porque não tem um patrão ganhan-
do muito dinheiro e explorando. São produ-
tos bonitos, de qualidade e que têm um valor 
agregado de pessoas que estão produzindo e 
com a possibilidade de se desenvolver”.

O prefeito Veveu Arruda afirmou que 
tem feito um esforço para dar robustez à 
economia, ampliar a base econômica e 

gerar emprego e renda, mas é insuficiente 
para alcançar aqueles setores que são mais 
frágeis economicamente. “Criamos esse pro-
grama de economia solidária que é inovador 
porque trabalha com grupos produtivos. São 
grupos de artesanato de palha, crochê, bor-
dado, gastronomia, em áreas diversas e isso 
deu certo. Evoluímos e criamos o Fia, que é 

uma oficina para preparar o artesão e abrir 
portas de comercialização. Não apenas o fei-
to na Casa da Economia Solidária, mas via in-
ternet. E foi uma coisa muito positiva porque 
gerou um espaço de negócio para as pessoas 
que antes não tinham”, comemorou.

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

Confirmado
Daniela Mercury comandará o tradicional 
desfile do Bloco dos Sujos neste sábado (30)
Com 70 anos de tradição, a folia terá o repertório composto 
por grandes sucessos como ‘O Canto da Cidade’, ‘Nobre 
Vagabundo’, ‘Rapunzel’ e ‘Ilê Pérola Negra’

O prefeito Veveu Arruda recebeu, na 
manhã desta quinta-feira (28), em seu ga-
binete, os presidentes das Escolas de Sam-
ba de Sobral. Na ocasião, o gestor garantiu 
apoio para as escolas de samba de Sobral, 
que deverão desfilar no dia 9 de fevereiro. 
No encontro, que também contou com a 
presença do vice-prefeito Carlos Hilton So-
ares e da secretária da Cultura e do Turismo, 
Eliane Leite, cada escola apresentou o tema 
de suas agremiações.

A prefeitura lançou, nesta quinta-feira 
(28), o edital de incentivo à montagem que 
apoiará cada agremiação com o valor de 
R$10 mil. Neste ano, o Carnaval de Sobral 
terá oito escolas de samba que irão desfi-
lar, na terça-feira (9), na passarela do sam-

ba Marinho Pereira. A festividade contará 
com ampla estrutura de som, ambulâncias 
e forte sistema de segurança e vendedores 
ambulantes.

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

Prefeito Veveu Arruda garante incentivo para 
desfile das Escolas de Samba de Sobral

O prefeito Veveu Arruda e os secretários 
do Município estarão a partir das 19h, desta 
sexta-feira (29), na localidade de Boqueirão, 
para celebrar o início das obras de pavi-
mentação asfáltica e sinalizações horizontal 

e vertical dos 11 Km da estrada que liga a 
localidade à sede de Sobral. O evento, que 
acontecerá na Praça da Igreja, contará com 
a atração ‘Bié e Banda’, que animará o públi-
co com muito forro pé de serra.

A obra, além de melhorar o trânsito de 
pessoas, o transporte escolar e o escoamen-
to da produção agrícola, é um compromisso 
assumido pelo prefeito Veveu Arruda junto 
aos moradores da localidade. “Esta reivin-
dicação veterana dos moradores agora foi 
atendida. O meu compromisso, que era cal-
çamento com pedra tosca, será asfalto. Estou 
muito feliz com essa conquista”, comemorou 
o prefeito Veveu.

Solenidade marca início das obras de 
pavimentação asfáltica da estrada do Boqueirão

Em solenidade realizada nesta quinta-
-feira (28), no auditório da Escola de Cul-
tura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa), 
o prefeito Veveu Arruda, acompanhado do 
vice-prefeito Carlos Hilton, empossou 12 
novos servidores aprovados no último con-
curso realizado pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de Sobral.

Durante a solenidade, Veveu destacou 
os investimentos realizados para duplicar 
a distribuição de água no Município. “Des-
de a sua criação no anos 60, o SAAE nunca 
recebeu tantos investimentos, como neste 
momento. Tudo isso está sendo realizado 
para duplicar a capacidade de fornecimen-
to de água e, desse modo, poder contribuir 
para melhorar a vida daqueles que mais pre-
cisam,” observou o prefeito, que parabeni-
zou e orientou os novos servidores. “Quero 
parabenizá-los pela aprovação e desejar que 
desenvolvam o melhor trabalho possível 
para servir e atender bem a nossa população. 
Sejam muito bem vindos!” concluiu.

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

Prefeito Veveu Arruda empossa 
novos servidores do SAAE

A Secretaria da Saúde divulgou, na úl-
tima terça-feira (26), editais de processos 
seletivos simplificados para preenchimen-
to de 5 vagas. Profissionais de nível técnico 
em equipamentos médicos e odontológi-
cos e de nível superior em qualquer área 
poderão concorrer. Os aprovados irão atu-
ar na Escola de Formação em Saúde da Fa-
mília Visconde de Saboia.

As inscrições dos candidatos come-
çaram no dia 27 de janeiro e vão até o 
dia 4 de fevereiro de 2016. Os interessa-
dos devem acessar o Impresso Oficial do 
Município, através do endereço eletrô-
nico: https://www.dropbox.com/s/widj-
bo2lwkg3wex/719.pdf?dl=0. Os editais es-
tão a partir da página 8. As vagas são para 
contrato temporário.

Secretaria da Saúde 
divulga edital de seleções 

simplificadas para a Escola de 
Formação em Saúde da Família 

Visconde de Saboia

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Saúde, realizou na tarde da 
quinta-feira (28), no auditório do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), o Seminário de 
Sensibilização em Hanseníase. O encontro 
teve início com a apresentação do quadro 
epidemiológico da hanseníase em Sobral, 
feita pela assessora técnica da Vigilância em 
Saúde, Socorro Carneiro. Ela fez um compa-
rativo dos dados de 2014 e 2015, avaliando 
o avanço na prevenção da doença.

Já a médica Irisdalva Pessoa atualizou 
os profissionais sobre o diagnóstico e trata-
mento da doença. Por fim, a fisioterapeuta 
Myrla Soares, falou sobre a prevenção de 
incapacidade em pacientes com hanse-

níase. O Seminário de Sensibilização em 
Hanseníase, foi realizado pela Vigilância Epi-
demiológica e contou com a presença do 
secretário adjunto da Saúde, José Leal, den-
tre enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais.

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

Secretaria da Saúde promove Seminário de 
Sensibilização em Hanseníase


