
 A prefeita Roberlandia, participou do Lançamento das Ações Estratégicas 
de Combate ao Aedes Aegypti e Enfrentamento às Arboviroses. O evento contou 
com a presença do governador Camilo Santana, que anunciou a parceria entre o 
município e o estado no combate ao Aedes. Os municípios que atenderem aos 
critérios de execução das ações, receberão recursos como forma de incentivo.
 “A prefeitura vem atuando de maneira firme no combate ao mosquito, 
realizando mutirões e brigadas. Com essa parceria alcançaremos mais resultados 
positivos na redução da incidência dessas doenças” afirmou Roberlandia.
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Restauração do pavimento de acesso
a localidade de Porangaba

CMAS realiza reunião para dar início ao
 novo mandado dos conselheiros municipais

Oficina de adesão do Programa
Saúde na Escola 2017

 Em reunião realizada na quarta-feira (13), no 
Teatro Rachel de Queiroz, a prefeita Roberlandia Ferreira 
anunciou aos servidores do magistério o reajuste do piso 
salarial da categoria.
 “É com muita alegria que anuncio essa grande 
vitória dos servidores, em especial do magistério. 
Travamos uma batalha judicial e mais uma vez saímos 
vitoriosos, esse é um reflexo da postura como a atual 
gestão municipal trata os servidores, com valorização e 
respeito.” enfatizou a prefeita Roberlandia.
 Os profissionais agradeceram o esforço da 
administração municipal nessa conquista a favor dos 
servidores guaramiranguenses.

Noites de fogueira nas localidades
 de Bananal e Arábia

Engenheiros do Governo do Estado visitam
 Teatro Municipal de Guaramiranga

CULTURA

PREFEITA ROBERLANDIA FERREIRA ANUNCIA CONQUISTA DO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SAÚDE E EDUCAÇÃO

 Nos dias 5 e 6 de junho, a 
prefeita Roberlandia Ferreira, 
participou do Seminário Prefeitos 
Ceará 2017, evento realizado no 
Centro de Eventos do Ceará. Com o 
t e m a  “ G e s t ã o  E fi c i e n t e " ,  o 
Seminário discutiu assuntos como: 
mobilidade urbana, infraestrutura, 
gestão do lixo, habitação, energia, 
educação e saúde. 
 De acordo com a Gestora 
Municipal, esse tipo de evento é 
fundamental para que se tenha, 
cada vez mais, uma gestão eficiente 
e em constante desenvolvimento.

ROBERLANDIA PARTICIPA DE
SEMINÁRIO PARA PREFEITOS

DO CEARÁ

Retomada do CREAS com pedagoga, 
psicóloga, assistente social e advogada
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