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Procissão de Passos
Milhares de fiéis participaram da romaria na 
última sexta-feira (18)

Como preparação para as celebrações 
da Semana Santa, milhares de fiéis partici-
param na última sexta-feira (18) da Procis-
são de Passos da Paixão de Cristo, uma das 
mais significativas manifestações religiosas 
de Sobral. A romaria, que contou com a pre-
sença do prefeito Veveu Arruda, da secre-
tária da Cultura e do Turismo, Eliane Leite e 
do secretário adjunto da Saúde, Zezé Leal, 
saiu da Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
rumo à Igreja da Sé, passando pela Praça do 
Teatro São João, onde aconteceu o sermão 
do encontro de Jesus com sua Mãe, Maria 
Santíssima.

A Procissão de Passos é uma realização 

da Diocese de Sobral e conta com o apoio 
da Prefeitura do Município, por meio da Se-
cretaria de Cultura e do Turismo, da Guarda 
Civil Municipal e da Coordenadoria de Trân-
sito e Transporte Urbano.

Secretaria de Agricultura e Pecuária realiza tarde de 
beleza e de promoção a valorização da mulher do campo

Na tarde da última quarta-feira (17), a 
Secretaria de Agricultura e Pecuária de So-
bral promoveu um dia de beleza para as 
moradoras da Localidade do Sítio São Fran-
cisco. O evento fez parte da agenda ‘Março 
Mais Mulher’ realizada pela Prefeitura de So-
bral e o Grupo Mulheres Solidárias.

Na ocasião foi ofertado limpeza de pele, 
corte de cabelo, pintura de unhas, hidrata-

ção entre outros serviços, além da palestra 
‘O despertar da mulher do campo’, ministra-
da pela Empresa de Assistência Técnica de 
Extensão Rural do Ceará (Ematerce). “Com 
esta palestra, que estamos fazendo nas comu-
nidades rurais, queremos despertar o interes-
se da mulher, produtora rural, para assuntos 
que não podem ser deixados de lado como 
saúde, família e oportunidades para geração 
de renda”, ressaltou a titular da Seagri, Luiza 
Barreto.

Estas atividades continuarão sendo fei-
tas para as mulheres, agricultoras de base 
familiar e assentadas, de outras localidades 
nos distritos de Rafael Arruda, Jordão, Ara-
catiaçu, Jaibaras, Caracará, entre outros.

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

Vidas em ascensão leva curso de lutería para 
jovens do distrito de Aracatiaçu

Desde o último dia 15, jovens do distrito 
de Aracatiaçu, estão participando do curso 
de lutería promovido pela Escola Nova de 
Artes e Ofícios, juntamente com a Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa 
Sobral). A formação, que segue até o próxi-
mo sábado (19) conta com o patrocínio da 
Petrobrás e faz parte do projeto ‘Vidas em 
Ascensão’, que oferece qualificação profis-
sional gratuita.

Ministrado pelo professor Vanildo Fran-
co, integrante do grupo ‘Tambores de Gua-

ramiranga’, o curso se propõe a capacitar os 
alunos para a construção e manutenção de 
instrumentos musicais como tambores, sur-
dos, caixas e alfaias, tornando os participan-
tes capazes de confeccionarem instrumen-
tos, para atender a demanda do ‘Maracatu 
Nação Tremembé’, de Aracatiaçu, único grê-
mio carnavalesco do gênero maracatu exis-
tente no Município.

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

Caminhão do Peixe visita 
três bairros e um distrito 

nesta Semana Santa
Durante a Semana Santa, o Cami-

nhão do Peixe estará visitando três bair-
ros, Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo, 
além do distrito de Jordão, a partir de 
segunda-feira (21) até a quinta-feira (24). 
Por conta das celebrações religiosas da 
Semana Santa, registra-se nesse período 
um crescimento no consumo do pesca-
do e a Secretaria de Agricultura e Pecu-
ária de Sobral (Seagri), está preparada 
para atender a esta procura. “Não haverá 
falta de peixe no caminhão para atender 
à população que é fiel consumidora, e o 
preço não será alterado devido a Semana 
Santa, o que é uma prática comum em ou-
tros pontos comerciais”, disse a titular da 
Seagri, Luiza Barreto.

O Projeto Caminhão do Peixe leva 
à população sobralense peixe e deriva-
dos (bolinha, linguiça e filé de peixe) a 
preços mais baratos. O projeto, que be-
neficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município, é 
desenvolvido pela Prefeitura de Sobral e 
coordenado pela Secretaria de Agricul-
tura e Pecuária, com apoio do Ministério 
da Pesca e Aquicultura.

Café com o Prefeito Veveu 
aborda investimentos na 

Guarda Municipal

Os investimentos feitos pelo ges-
tão na Guarda Civil Municipal de So-
bral foram abordados no programa de 
rádio Café com o Prefeito Veveu nesta 
segunda-feira (21). “Nós realizamos mui-
tos investimentos na aquisição de equipa-
mentos modernos para oferecer melhores 
condições de serviço aos guardas muni-
cipais e proporcionar um melhor atendi-
mento à população sobralense, muitos 
deles com recursos próprios outros em 
parceria com o Governo Federal”, afirmou 
o gestor.

Ouça o Programa Café com Prefei-
to Veveu desta segunda-feira (21) no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Nesta terça (22)
Prefeito Veveu Arruda inaugura Centro de Saúde 

da Família no bairro Terrenos Novos

Os moradores do bairro Terrenos No-
vos irão receber, as 19h desta terça-
-feira (22), das mãos do Prefeito Ve-

veu Arruda, mais um Centro de Saúde da 
Família (CSF). Essa é a 21ª Unidade Básica de 
Saúde inaugurada pela atual Gestão Muni-
cipal, dentro do programa de ampliação e 
melhoria do Sistema de Saúde.

A Unidade atenderá a 6.117 pessoas dos 
bairros Terrenos Novos, Nova Caiçara e con-
tará com uma equipe do Programa Saúde 
da Família (PSF), composta por um médico, 
dois enfermeiros, três auxiliares de enferma-
gem, um dentista, um atendente do consul-
tório dentário, cinco agentes comunitários 
de saúde (ACS), além de mais 4 ACS oriun-
dos do concurso que está transcorrendo, 
totalizando 9 profissionais.

O CSF dos Terrenos Novos II irá oferecer à 
comunidade serviços de monitoramento de 
saúde como, pré-natal e atenção a mulhe-
res; hipertensos e diabéticos; acompanha-
mento de tratamentos contra hanseníase e 

tuberculose entre outros. Na unidade tam-
bém serão oferecidos atendimentos odon-

tológicos, exames laboratoriais, imunização, 
procedimentos médicos e de enfermagem.

Show com Padre Reginaldo Manzotti reúne mais de 11 mil fiéis em Sobral
Mais de 11 mil fiéis de toda a Região Norte lotaram o Estádio 

do Junco, na última quinta-feira (17), durante o show ‘Evange-
lizar é preciso’ do Padre Reginaldo Manzotti. A noite, que abriu 
o calendário comemorativo da Semana Santa no Município, 
trouxe para o público presente ministração, louvor e muita ado-
ração.

Evangelização, momentos de orações e louvores marcaram  
o show, que teve duas horas e meia de duração. O evento reli-
gioso trouxe ainda a palavra de Deus através dos mais recentes 
trabalhos de evangelização de Reginaldo Manzzoti, o CD ‘Entre 
Amigos’ e o livro ‘Parábolas’

Promovido pela Almeida Produções, o evento contou com 
o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo, além da 
estrutura de segurança da Guarda Municipal, da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Raio, Ciopaer, Ciops, serviço de saúde e 
ambulantes.

Compareceram ao show o prefeito Veveu Arruda; o vice-
-prefeito Carlos Hilton Soares; o vereador Emídio Silva; a secre-
tária da Cultura e Turismo de Sobral, Eliane Leite; além de vários 
membros da Diocese de Sobral e do secretariado municipal.


