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Prefeito Veveu Arruda garante melhorias
para os distritos de Taperuaba e Bilheira

O prefeito Veveu Arruda e o vice-pre-
feito Carlos Hilton Soares receberam, na 
quinta-feira (28), a suplente de vereadora e 
coordenadora do Espaço do Cultural de Ta-
peruaba, Socorrinha Brasileiro. Na pauta da 
reunião estavam melhorias para os distritos 
de Taperuaba nas áreas da saúde, educação, 
esporte e cultura, além da inauguração do 
Centro de Saúde da Família do distrito de Bi-
lheira, que deverá acontecer nos próximos 
dias; a recuperação de estradas vicinais e o 

início das obras para construção do sanea-
mento básico de Taperuaba.

Distrito de Bilheira recebe serviços de
reparo na rede de iluminação pública

Na manhã de quinta-feira (28), o distrito 
de Bilheira recebeu a equipe de ilumina-
ção pública da Prefeitura para a realização 
de reparo nos postes das ruas e praças da 
localidade. O intuito da ação é restabelecer 
os pontos de luz, ampliando o conforto e a 
segurança dos moradores.

“A nossa missão é melhorar a vida da 
população a partir dos nossos serviços. Em 
Bilheira realizamos todos os reparos neces-
sários para que as pessoas possam circular 
pelas ruas e espaços públicos com conforto 
e segurança”, ressaltou o secretário de Con-
servação e Serviços Públicos (Seconv), Jorge 
Trindade.

A manutenção da iluminação pública 
de Sobral é desenvolvida pela Prefeitura, 
através da Seconv. Desde abril, a população 
pode solicitar os serviços de reparo e am-
pliação da rede de Iluminação Pública ligan-
do gratuitamente para o ‘Disk Iluminação 
Pública’, através do telefone 0800-727-7173.

Em Sobral
Campanha de vacinação 

contra Febre Aftosa
inicia nesta segunda (2)

Nesta segunda-feira (2), tem início em 
Sobral a campanha de vacinação contra 
Febre Aftosa, promovida pela Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário do Estado 
do Ceará. O objetivo da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Pecuária (Seagri) é 
imunizar, até o final deste mês, as mais de 
39 mil cabeças de gado distribuídas entre 
2.884 produtores do município.

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

Intensificação no com-
bate ao Aedes aegypti 
é tema do Café com o 

Prefeito Veveu

A intensificação das ações da Prefei-
tura de Sobral no combate ao Aedes ae-
gypti foi o tema do programa de rádio 
Café com o Prefeito Veveu desta segun-
da-feira (2). “Estamos com um índice de 
infestação predial de 1,52%, o que significa 
que estamos no nível de alerta, principal-
mente nos distritos. Reforçamos as equi-
pes de limpeza, realizamos mutirões de 
limpeza de terrenos baldios, rios e lagoas, 
poda das árvores, ações educativas com 
distribuição de calendários da coleta de 
lixo e apresentações teatrais, além de um 
trabalho intenso também nas escolas, mas 
sem a participação de todos não consegui-
remos vencer essa luta contra o mosquito”, 
disse Veveu.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (2) no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Sobral recebeu I Seminário Regional de Direito Eleitoral
O prefeito Veveu Arruda participou, na 

sexta-feira (29), do I Seminário Regional 
de Direito Eleitoral, realizado no Centro de 
Convenções. Com o tema “As novas regras 
eleitorais e as eleições de 2016”, o evento 
reuniu advogados, candidatos, servidores 
públicos e prefeitos da Região.

Na solenidade de abertura, o prefeito 
destacou a importância do evento frente 
ao momento político atual. “Este seminário 
irá ampliar os conhecimentos dos advoga-
dos. Eu aproveito o momento para expressar 
meu sentimento de profunda indignação pelo 
momento em que nossa jovem democracia é 
ameaçada. Presidente mal avaliada deve ser 
tirada através das eleições e não por um gol-
pe”, afirmou.

O seminário contou com palestras que 
abordaram temas como, inelegibilidade 
e registro de candidatura, financiamento, 
arrecadação, gastos e prestação de contas; 
propaganda eleitoral e direitos de resposta: 
mudanças na legislação e jurisprudência; 

atuação do juiz, do promotor e do advo-
gado na eleição municipal; além de ilícitos 
eleitorais na jurisprudência do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Os próximos seminários serão realizados 
no Cariri, dia 13 de maio, e em Fortaleza, na 
Assembleia Legislativa, dia 3 de junho. Pro-
movidos pela Assembleia Legislativa do Es-
tado do Ceará em parceria com o Instituto 
Cearense de Direito Eleitoral, o Seminário 
também contou com o apoio do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), da Es-
cola Judiciária Eleitoral do Ceará, da Escola 
Superior de Advocacia, da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – secção Ceará e da subsec-
ção de Sobral.

Sobral recebe programação da Semana
Nacional  do Microempreendedor Individual

Entre os dias 2 e 5 de maio, o município 
de Sobral receberá ações da ‘Semana Nacio-
nal do Microempreendedor Individual’. Com 
várias palestras e oficinas gratuitas voltadas 
a capacitação dos empreendedores forma-
lizados, a programação é uma realização da 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Econômi-
co (STDE), e do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

Durante os quatro dias de programação, 

os microempreendedores receberão capa-
citações e orientações em planejamentos 
empresariais, compras, gestão de vendas e 
formas de cooperativismo e associativismo, 
na sede do Município (Centro de Conven-
ções e Vapt Vupt) e nos espaços culturais, 
dos distritos de Taperuaba e Aracatiaçu.

Realizada anualmente, em todo o país, 
a Semana Nacional do Microempreendedor 
Individual busca incentivar a formalização 
de novos negócios dentro das atividades 
enquadradas no Programa Microempreen-
dedor Individual (MEI), bem como capacitar 
os profissionais já formalizados, especial-
mente em gestão e administração.
Serviço:
Semana Nacional do Microempreendedor 
Individual
Data: de 2 a 5 de maio de 2016
Local: Sede, Taperuaba e Aracatiaçu
Acesso: Gratuito

Na última sexta-feira (29), a Prefei-
tura, o Ministério do Trabalho e 
Emprego e a Câmara de Dirigen-

tes Lojistas (CDL) de Sobral, levaram para 
a Praça de Cuba inúmeros serviços no 24º 
Encontro do Trabalhador Sobralense.

Realizada anualmente, a programação 
reuniu órgãos públicos, instituições, sindi-
catos, empresas e sociedade civil.

Animado pela banda ‘Vammus Forrozão’ 
e coordenado pela Secretaria da Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), o 
encontro ofereceu serviços de saúde, bele-
za e lazer, emissão de documentos, apresen-
tações culturais, além da tradicional corrida 

dos garçons, feira de artesanato, sorteios de 
brindes, dentre outros.

Durante o encontro, o vice-prefeito Car-
los Hilton Soares parabenizou os trabalha-
dores e reafirmou o compromisso da gestão 
com trabalhadores e trabalhadoras. “Gosta-
ria de parabenizar a todos os vocês, pois hoje 
é uma data em que comemoramos a dedica-
ção, o esforço, o respeito e, principalmente, as 
conquistas alcançadas pelos trabalhadores, 
que tanto contribuem para o fortalecimento 
da economia do nosso Município. Nós que fa-
zemos a gestão estamos sempre unidos para 
melhorar as condições de vida do trabalhador 
sobralense com escolas, saúde e habitação de 

qualidade e tudo isso com o objetivo de tornar 
mais digna à vida dos nossos trabalhadores”.

 Já a titular da STDE, Daniela Costa, fe-
licitou os presentes e destacou a atuação 
da gestão municipal para o aprimoramento 
profissional dos trabalhadores sobralenses. 
“Diariamente, a gestão, por meio da STDE e 
da parceria com várias instituições, vem in-
vestindo para o aperfeiçoamento dos nossos 
trabalhadores, oferecendo inúmeros cursos e 
capacitações que os qualificam e contribuem 
para o acesso ao mercado de trabalho”.

 O tradicional Encontro do Trabalhador 
Sobralense contou ainda com a presença da 
secretária da Agricultura e Pecuária, Luíza 
Barreto; do presidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Sobral, Augusto Pontes; 
da gerente da Delegacia Regional do Traba-
lho, Edilene Santos; da vereadora Christiane 
Coelho; e da controladora e ouvidora do 
Município, Fátima Dantas.

Prefeitura oferta vários serviços no
XXIV Encontro do Trabalhador Sobralense


