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Bairro Antônio Bezerra recebe Caravana da TV Diário
Noticias BAB
Enviado por: Inacio Rocha
Enviado em: 09/12/2016 11:48:29

A TV Diário leva, neste sábado (10), a Caravana da TV Diário ao bairro Antônio Bezerra. O intuito é
ofertar serviços de cidadania, atendimento à saúde e entretenimento à população. O evento será
realizado na Praça do Colégio Joaquim Nogueira (Rua Padre Perdigão Sampaio esquina c/ Rua
Vicente de Paula), de 9h ao meio-dia.
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Nos serviços de cidadania, haverá a emissão de carteira de identidade pela Secretaria de
Segurança Pública (SSP) e atendimento jurídico pelo Escritório de Praticas Jurídicas da
Universidade de Fortaleza (Unifor).
O Sindiônibus fará emissão de Passe Livre do Idoso e uma unidade móvel do Procon itinerante com
balcão de reclamação estará à disposição dos cidadãos.
A Enel também terá o seu balcão de atendimento e promoverá troca de lâmpadas e geladeiras.
Além disso, o Instituto Embelleze oferecerá corte de cabelo e o grupo Empresárias da Beleza
promoverão maquiagem e limpeza de pele para os participantes.
Já no atendimento à saúde, a população poderá fazer o teste rápido das Hepatites B e C e
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vacinação, além de distribuição de preservativos masculinos. O Núcleo de Atenção Médica
Integrada da Unifor realizará aferição de pressão e teste de glicemia.
Ne entretenimento, haverá aulão de dança com o professor Gilberto; distribuição de pipoca e picolé;
área de brinquedos com pula-pula e cama elástica, além de uma loja móvel de artesanatos.
Nesta edição, haverá a tenda natalina com a presença do Papai Noel. A apresentação será
comandada pelo humorista Desmantelado e o apresentador Silvino Neves.
Serviço: Caravana da TV Diário Antônio Bezerra
Sábado 10/12 de 9h ao meio-dia.
Praça do Colégio Joaquim Nogueira
Rua Padre Perdigão Sampaio esquina c/ Rua Vicente de Paula
Fonte: DN
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