
 Centenas de pessoas participaram da grande festa do 
trabalhador, promovida pela prefeita Roberlandia Ferreira, 
neste domingo (30/04). A programação começou as 21h e 
contou com várias atrações locais e regionais, como o Forró 
Seu Minino, a Banda Magia & Sedução e o Forró Medoim. As 
bandas esquentaram o frio serrano e animaram a multidão 
que lotou a praça do Pernambuquinho.
 Ao lado de vereadores e secretários, a prefeita 
Roberlandia Ferreira, parabenizou os trabalhadores pelo seu 
dia, agradeceu o acolhimento da localidade e garantiu 
continuar trabalhando e lutando por melhorias para o 
município, ‘‘É muito bom você poder voltar na comunidade 
depois de eleita e ser tão bem recebida como eu fui, isso 
significa que o nosso povo reconhece o trabalho da gestão. 
São apenas 4 meses de trabalho e já conseguimos grandes 
conquistas, nosso deputado federal André Figueiredo, 
destinou várias emendas parlamentares para o município, 
uma delas no valor de R$ 250 mil para a revitalização da 
praça do Pernambuquinho.’’, concluiu Roberlandia.

 O trabalho não para! Nesta segunda-feira (24/04) a prefeita 
Roberlandia Ferreira, acompanhada do vice-prefeito Marcos Caracas, 
esteve com o Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do 
Ceará, Dedé Teixeira, assinando o Convênio que irá atender ao cadastro 
realizado pela Secretaria do Meio Ambiente, para a implantação das 
cisternas de polietileno do Programa Água Para Todos.
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PAGAMENTO ANTECIPADO
Prefeitura realiza

#ESPORTE #EDUCAÇÃO

Distribuição de repelentes a todas
as gestantes inscritas no Bolsa Família

Conselho Municipal de Saúde discute
ações de combate ao Aedes Aegypti

Atletas de Guaramiranga participam do
1° Circuito Beberibe de Futsal de Base

Escola Linha da Serra realiza
programação de páscoa

Com o objetivo de valorizar os trabalhadores municipais,
 a Prefeitura de Guaramiranga disponibilizou dia 28

o pagamento referente ao mês de Abril.
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