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16 carradas de resíduos foram retira-
das, nesta sexta-feira (17), do bairro Sinhá 
Saboia pela equipe de limpeza urbana da 
Prefeitura de Sobral. A ação contou com o 
apoio de 10 homens que encaminharam 
todo o material recolhido para o aterro 
sanitário municipal. O objetivo dos muti-
rões de limpeza é resguardar a população 
de possíveis infestações, como dengue, 
zyca e chicungunya, doenças transmiti-
das pelo mosquito Aedes aegypit.

“Só nesta semana, realizamos três mu-
tirões de limpeza no bairro Sinhá Saboia. 
São essas ações que mostram a atuação do 
poder público no combate aos índices de 
infestação do Município, porém, de nada 
adiantará todo este esforço se não puder-
mos contar com o apoio da população para 
manter a nossa cidade limpa. É imprescin-
dível o apoio das pessoas para combater-
mos o mosquito e mantermos nossa cidade 
limpa e protegida de doenças”, ressaltou o 
secretário de Conservação e Serviços Pú-
blicos, Jorge Trindade.

Prefeitura realiza mutirão de 
limpeza no bairro Sinhá Saboia
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Livros sobre formação, desenvolvimento e fatos históricos 
são lançadas na Casa da Cultura de Sobral

Prefeito Veveu Arruda inaugura Academia da Saúde 
no bairro Dom José

Visando promover a saúde atra-
vés da prática de atividades 
físicas, o prefeito Veveu Arruda 

inaugurou, na noite de quinta-feira 
(16), a Academia da Saúde ‘José Nilo 
Laureano – Dedé’, no bairro Dom José. 
“Queremos estimular a pratica de ativi-
dades físicas como forma de cuidar da 
saúde. Temos que ter uma vida saudá-
vel para evitar as doenças. Esse é o nos-
so esforço permanente para melhorar 
sempre as políticas públicas de saúde, 
educação, geração de emprego e renda, 
e moradia para oferecer à nossa popu-

lação uma melhor qualidade de vida”, 
destacou o prefeito Veveu.

A Academia da Saúde do Dom 
José, segunda entregue pelo prefei-
to Veveu, conta com equipamentos e 
profissionais treinados para atender a 
crianças, jovens, adultos e idosos mo-
radores do Dom José, Sumaré e Padre 
Palhano. A partir desta segunda-feira 
(20), serão oferecidas caminhadas, 
massoterapia, atividades físicas e cul-
turais, além de rodas de conversa so-
bre temas da saúde, além de minicur-
sos voltados para artesanato e saúde.

O salão de convivência da Casa da Cul-
tura de Sobral, reuniu, na quinta-feira (16), 
autoridades, intelectuais, universitários e 
amantes da boa leitura durante o lança-
mento das publicações ‘Cidades Sagradas, 
da Roma Cearense à Jerusalém Sertaneja: 
a igreja católica e o desenvolvimento ur-
bano (1870-1920)’ e ‘A Polifonia Sobralen-
se, leituras e entendimentos sobre a his-
tória da cidade’. Uma realização da Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa Sobral), o lançamento contou ainda 
com o apoio da Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria da Cultura e do Turismo, 

e o patrocínio do Governo do Estado do 
Ceará.

 “Inspirado nas histórias que contam o 
passado, nosso objetivo ao lançarmos os 
editais que contemplaram estas publica-
ções, foi oferecer oportunidade e fortalecer 
a produção intelectual, estimulando as pes-
quisas que antes não eram lidas e conheci-
das, no sentido de oferecer um espaço para 
reflexão sobre nossa história e os desafios do 
presente e futuro, uma vez que, nos últimos 
três anos, 35 obras foram publicadas”, des-
tacou o prefeito Veveu Arruda, que anun-
ciou ainda a publicação de mais um edital 

em sua gestão, no valor de R$70 mil, para 
proporcionar oportunidade para novas 
publicações.

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

Durante a solenidade também foram entregues sete carros de apoio às Unidades de Saúde dos distritos

Saúde Mais Perto
Durante a solenidade, o prefeito Veveu Arru-

da e a secretária de Saúde, Mônica Lima, também 
entregaram novos carros de apoio para os Cen-
tros de Saúde da Família dos distritos de Aprazí-
vel, Aracatiaçu, Caracará, Jaibaras, Patriarca, Ra-
fael Arruda e Taperuaba. “Esses automóveis irão 
ajudar no deslocamento das equipes deixando na 
casa do cidadão quem não pode se locomover para 
o posto de saúde. Esses automóveis foram adquiri-
dos com recursos de uma emenda parlamentar do 
Padre Zé Linhares”, afirmou a Secretária de Saúde.

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

Sobral sedia a 7ª edição da Feira Regional da 
Agricultura Familiar

Na última quinta (16) e sexta-feira (17), 
aconteceu na Praça de Cuba, a 7ª Feira Re-
gional da Agricultura Familiar (FEREAF). O 
evento reuniu quase 100 produtores de 
17 municípios da Região Norte do Estado. 
A ação é uma realização da Federação dos 
Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agri-
cultoras Familiares do Estado do Ceará 
(Fetraece), em parceria com a Secretaria 
da Agricultura e Pecuária de Sobral (Se-
agri) e os Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais dos municípios par-
ticipantes.

Para a titular da Seagri, Luiza Barreto, 
o sucesso da FEREAF se dá por diversos 
fatores, entre eles o fortalecimento da 
agricultura familiar no Estado e a articu-
lação feita para a realização da Feira. “O 
principal fator, eu diria, é a vontade que o 

agricultor tem de comercializar seu pro-
duto, um produto de qualidade a um pre-
ço justo, aproveitando este espaço para, 
além de melhorarem sua renda, fazerem 
contatos para comercialização futura, ou-
vir seus consumidores para melhorar sua 
produção”, disse ela, ressaltando, ainda, a 
criação, em breve, de uma feira periódica 
para a comercialização da galinha caipira 
produzida em Sobral.

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

Terças de Graça
Comédia ‘Estação Stand Up’ é a apresentação 
desta terça-feira (21)

Dando continuidade às apresenta-
ções do ‘Projeto Terças de Graça’, o Thea-
tro São João receberá, às 18h30, da terça-
-feira (21), a comédia ‘Estação Stand Up’, 
com o trio de comediantes LC Galetto, 
Glayco Sales e Thiago Nogueira.

No melhor estilo da chamada comé-
dia stand up, à cearense, com um olhar 
atento, os comediantes transformam em 
piada situações comuns do dia-a-dia, 
contando histórias sobre relacionamen-
to, esportes, trabalho e comportamento, 
tudo com muita criatividade e irreverên-

cia, marcas registradas do trio de come-
diantes e jornalistas, que há quase dez 
anos escrevem textos de humor e cola-
boram com artistas locais de rádio, TV e 
teatro.

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

Agentes municipais participam de curso de 
condução de veículo de emergência

A Secretaria de Cidadania e Seguran-
ça, em parceria com Sest/Senat, inicia na 
segunda-feira (20), a segunda turma do 
curso de Condução de Veículo de Emer-

gência, na sede do Senat em Sobral. O 
curso tem duração de 50 horas/aula e pos-
sui como público alvo os condutores de 
veículos de emergência da pasta. Nesta 
edição, irão participar 25 Guardas. A Ação 
faz parte das capacitações oferecidas pela 
Secretaria desde o inicio do ano. A meta 
é que, até o fim de 2016, todo o efetivo 
da pasta participe de capacitações, de 
acordo com o titular da Secretaria, Erlânio 
Matoso. Leia a matéria completa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

O Prêmio Prefeito Amigo da Criança, 
concedido a municípios que avançaram 
na garantia de direitos e melhoria da 
qualidade de vida de crianças e adoles-
centes foi o tema do programa de rádio 
Café com o Prefeito Veveu, desta segun-
da-feira (20). “Em 2012, nós já fomos re-
conhecidos com este prêmio, na categoria 
Boas Práticas, com a Estratégia Trevo de 
Quatro Folhas, e este ano tivemos a grata 
satisfação de sermos novamente premia-
dos”, afirmou Veveu Arruda.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (20) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Café com o Prefeito Veveu 
aborda o Prêmio Prefeito

Amigo da Criança


