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MunicipalMunicipal Na manhã do último sábado (5), a Prefeitura de Sobral, junto com 

o grupo ‘Mulheres Solidárias’, realizou, no Becco do Cotovelo, o lan-
çamento da programação para este mês. Intitulada ‘Março Mais Mu-
lher’, a agenda conta com diversos eventos culturais, sociais e bene-
ficentes, além de homenagens, passeio ciclístico, palestras e oficinas 
para geração de renda.

No Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (8), está previsto 
uma série de eventos para todas as servidoras da Prefeitura de Sobral 
e demais mulheres do Município. Serão feitas ações de saúde e bele-
za, entrega de rosas, homenagem da Academia Sobralense de Estu-
dos de Letras (ASEL) e da Câmara Municipal, além de almoço com o 
prefeito Veveu Arruda e baile em todos os Centros de Referência de 
Assistência Social.

“Aproveitamos o programa do radialista Ivan Frota para fazermos 
este lançamento”, disse a titular da Seds, Valdízia Ribeiro. “O objetivo 
desta programação, neste mês, é levar este sentimento especial de ser 
mulher para as próprias mulheres e poder chamar a cada uma delas 
para participar e, também, se engajar em ações da administração pú-
blica”, concluiu.

A programação, que se estenderá até o dia 31 de março, é uma 
realização das secretarias de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza, de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, da 
Agricultura e Pecuária e da Cultura e Turismo, e conta com o apoio do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sobral, Projeto Gen-

te Solidária, Ministério Público, OAB - Subsecção Sobral, Sesc, Senac, 
CDL, Sebrae, UVA, UFC, Unopar, Faculdade Luciano Feijão, Museu 
Dom José, ECOA Sobral, Câmara Municipal, Diocese de Sobral, Mer-
cado Central, Emagrecentro, Evelin Lingerie, Avon, Armazém Forta-
leza, Universo da Música, Maison F.L. Noivas e Festas, Blosson Ville, 
Casa das Redes, Dona Flor, Armazém das Flores, Viv-art decorações e 
Lucratívia consultoria empresarial.

Confira a programação completa no Blog de Sobral (blog.so-
bral.ce.gov.br).
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‘Março Mais Mulher’ 
Prefeitura lança programação em homenagem às mulheres de Sobral

Para oferecer formação e qualificação profissional, a Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) deu início, na 
segunda-feira (22), ao curso de serigrafia. Ofertado gratuitamente 
para 24 participantes, a capacitação é promovida através do Pro-
jeto ‘Vidas em Ascensão’ e conta com o patrocínio da Petrobrás.

As aulas estão acontecendo de segunda à sexta-feira, das 14h 
às 17h20, na sede da Ecoa Sobral e buscam habilitar os alunos para 
a transposição de imagens para os mais diversos materiais, por 
meio dos processos serigráficos. A formação busca ainda capacitar 
os alunos na identificação de problemas e proposição de soluções, 
de acordo com as normas de segurança, higiene e saúde.

O curso, que tem carga horária composta por 300 horas aula, 
é uma realização da Escola Nova de Artes e Ofícios, juntamente 
com a Ecoa Sobral, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria da Cultura e do Turismo. Mais informações: 
site - ecoasobral.org ou (88) 3111-1661.

Iniciadas aulas do Curso de Serigrafia 
do Projeto Vidas em Ascensão

Café com o prefeito Veveu aborda 
entrega do Residencial Nova Caiçara

A entrega de mais 976 moradias 
no Residencial Nova Caiçara foi o 
tema do Café com o prefeito Veveu 
desta segunda-feira (7). “É um dia 
muito feliz para todos nós porque 
estamos fazendo a maior entrega be-
neficiando mais 976 famílias que se 
somam às famílias que já moram no 
residencial, totalizando já 2.048 famí-
lias com moradias de qualidade, com 
toda infraestrutura necessária. Estou muito feliz por poder contribuir 
com essa conquista para essas pessoas que estão realizando o sonho 
de todo brasileiro que é o desejo da casa própria”, afirma Veveu.

“Essas pessoas foram selecionadas de acordo com critérios do Go-
verno Federal, do programa Minha Casa, Minha Vida, e também crité-
rios que estabelecemos. São famílias que moravam em áreas de risco, 
famílias chefiadas por mulheres, famílias que muitas vezes moravam 
juntas em uma única casa, famílias que tem como dependente algu-
ma pessoas com deficiência ou um idoso; e que moram em Sobral há 
mais de 5 anos e têm renda de até três salários mínimo”, explicou o 
prefeito.

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

Ouça o Programa Café com Prefeito Veveu desta segunda-fei-
ra (7) no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeito Veveu Arruda inaugura Academia ao Ar Livre 
na Praça do Bosque

O prefeito Veveu inaugurou, no último 
sábado (5), na Praça do Bosque, a 
Academia ao Ar Livre fruto de numa 

parceria da Prefeitura de Sobral, com a Uni-
med Sobral e a Unimed Ceará. “Tenho feito 
um esforço muito grande para assegurar a 
população de Sobral uma saúde de qualida-
de. Hoje nós temos praticamente 100% dos 
territórios de Sobral com cobertura das equi-
pes de saúde da família. Uma das estratégias 
que utilizamos para reduzirmos a mortalida-
de infantil para 8,6. Essa boa idéia da Unimed 

deve ser copiada para a gente ter nas praças 
de Sobral academia para oferecer à popu-
lação oportunidade de se exercitar”, disse o 
prefeito Veveu.

O presidente da Unimed Ceará, Darival 
Bringel, parabenizou o prefeito Veveu pela 
sua administração e falou da alegria de es-
tar em Sobral. “É uma alegria inaugurar esta 
academia facilitando o acesso da população 
ao exercício físico. Hoje todos nós queremos 
envelhecer com qualidade de vida. Agradeço 
ao prefeito por ter cedido o espaço público 

nessa parceria”.
Dividida em três estruturas que ofere-

cem exercícios cardiorespiratórios, fitness e 
funcional, a Academia ao Ar Livre conta com 
21 equipamentos como simulador de ca-
minhada, de esqui, cavalgada, remada, leg 
press, escada de agilidade, banco de flexibi-
lidade, barra paralela, travas de equilíbrio e 
barra fixa. Em parceria com a Secretaria do 
Esporte, através do projeto Agita Sobral, 
educadores físicos darão orientações para a 
prática dos exercícios.

Pavimentação da estrada do Boqueirão 
está com 40% dos serviços executados

Segue com celeridade a obra de pavimentação asfáltica da estrada do 
Boqueirão, com 40% de execução. Do total de 11 km de extensão, já foram 
feitos serviços de base em 6 km para receber a camada asfáltica e concluí-
dos 80% dos bueiros e pontilhões. Também serão executadas a sinalização 
horizontal e vertical.

Atendendo um compromisso assumido pelo prefeito Veveu Arruda 
junto aos moradores da localidade, a estrada do Boqueirão facilitará o 
trânsito de pessoas para trabalho, estudo e lazer, o transporte escolar e o 
escoamento da produção agrícola. “É uma alegria poder mostrar que a obra 
está acontecendo. O meu compromisso era fazer a estrada com calçamento 
em pedra tosca, mas está sendo feita com asfalto”, diz o prefeito Veveu.


