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O GGIM também debateu a respeito da segurança dos banhistas e brincantes durante o Show do Ivan Frota, 
com a presença de bandas musicais, no dia 5 de janeiro, a partir das 10h. São esperadas cerca de cinco mil 
pessoas no evento do Rio Acaraú

Em reunião ocorrida nessa sexta-feira, 
27, no Centro de Convenções de Sobral, o 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
(GGIM) definiu os acertos finais para o es-
quema de segurança do Réveillon de So-
bral, que ocorrerá na Margem Esquerda do 
Rio Acaraú.

A novidade deste ano é o número de 
atrações, pois serão três shows musicais: Ar-
tur Araújo, Agnaldo Timóteo e Zé Ramalho, 
além do tradicional show pirotécnico no 
píer da Margem Esquerda.

Após a abertura do encontro, o secretá-

rio Pedro Aurélio Ferreira Aragão, agradeceu 
o empenho de todos pela preocupação com 
a segurança nos grandes eventos do muni-
cípio. “O objetivo maior é sempre alcançar-
mos 100% de tranquilidade nos eventos, 
para isso concluímos, através de um estudo 
da área do local da festa, um limite de área 
que ficará isolada. Para o Réveillon ficou 
destinada a presença de 80 policiais milita-
res, sete policiais civis, 55 guardas munici-
pais e agentes de trânsito, oito bombeiros 
militares, cinco policiais rodoviários federais 
e quatro policiais rodoviários estaduais, 

além de 30 agentes de segurança privada,” 
garantiu o secretário.

 O GGIM também debateu a respeito da 
segurança dos banhistas e brincantes du-
rante o Show do Ivan Frota, com a presença 
de bandas musicais, no dia 5 de janeiro, a 
partir das 10h. São esperadas cerca de cinco 
mil pessoas no evento do Rio Acaraú. Um 
mapeamento da área foi realizado para de-
finir como o sistema de segurança será feito 
para garantir a tranquilidade das famílias 
que optarem pelo lazer nas águas do Aca-
raú.

Definidas ações de segurança para os festejos de final de ano

O Município de Sobral volta a figurar 
na mídia de circulação nacional como des-
taque na educação. A revista época do dia 
16 deste mês traz um levantamento sobre 
os resultados do Pisa, avaliação internacio-
nal de educação feita pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). A prova, que é realizada a cada três 
anos, avalia os conhecimentos de leitura, 
matemática e ciência de alunos de 15 e 16 
anos, além de medir e comparar o desem-
penho de 65 países.

A análise, descrita por região, mostra 
que menos de um em cada 100 municípios 
brasileiros ensina o mínimo para pelo me-
nos 70% dos alunos. Sobral se destaca nas 

regiões norte e nordeste com pontuação 
entre 71% e 80% da média, no que se refere 
à avaliação feita com alunos do 5º ano.

O mapa do Brasil, na página 42 da revis-
ta, mostra a proporção de alunos em cada 
município, com aprendizado adequado. Na 
descrição, quando mais vermelho, menos 
alunos recebem bom ensino, no aprendi-
zado do 5º e 9º ano. Poucos municípios, a 
exemplo de Sobral, ensinam bem mais que 
60% dos alunos, o que é destacado na cor 
verde.

A fonte de pesquisa da revista foi o Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais, Inep, que se baseou nos dados da 
Prova Brasil do ano de 2011.

Educação de Sobral está entre as primeiras do 
hanking norte e nordeste, afirma revista Época

Sobral vive momento de maior 
investimento na área da Saúde

Sobral passa por uma verdadeira revo-
lução na saúde. Os recentes investi-
mentos assegurados, da ordem de R$ 

4.435.415,35, com recursos do Ministério 
da Saúde (R$ 2.377.550,00) e contrapartida 
do Município (R$ 2.057.865,35), colocam o 
setor numa situação privilegiada, quando o 
assunto é a busca por melhorias, não só no 
atendimento, mas na estruturação física de 
suas unidades.

A assinatura, no dia 27 deste mês, de 
mais 12 ordens de serviço, que liberam a 
construção de 4 novos equipamentos de 
saúde nos bairros Estação e Alto da Brasília 
e nos distritos de Caioca e Bilheira, e garan-
tem ampliação de mais 6 postos de saúde 
nos bairros Padre Palhano, Vila União, Ter-
renos Novos, Pedrinhas e nos distritos de 
Rafael Arruda e Caracará, se somam à cons-
trução de duas Academias de Saúde, uma 
no Junco e outra no bairro Dom José, além 
de 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
com previsão de ser inaugurada no primei-
ro semestre de 2014, ampliando a oferta de 
excelente infraestrutura para o atendimen-
to à população sobralense.

As mudanças também chegarão a outro 
importante equipamento de qualificação 
dos profissionais que compõem a rede as-
sistencial, que é a Escola de Formação em 
Saúde da Família Visconde de Sabóia, que 
teve sua ampliação garantida com recursos 
já aprovados, na ordem de R$ 2.500.000,00.

Este ano, os moradores do Santo An-
tônio, Alto do Cristo e do distrito de Patos 
também tiveram as Ordens de Serviço de 
seus CSFs assinadas pelo Prefeito Veveu, 
que solicitou a contratação de mão de obra 
local, para valorizar ainda mais as famílias, 
assegurando emprego e renda. Os mora-
dores do Centro e Cohab II já passaram a se 
beneficiar do atendimento realizado pelos 
seus novos CSFs. Sendo que o Centro de 
Saúde da Família da Cohab II segue um mo-
derno padrão de engenharia, que servirá de 
modelo para as outras novas edificações.  

Com esse pacote de obras, a Atenção 
Primária recebe condições estruturais em 
todas as suas unidades, não apenas com 
locais mais dignos, no que se refere, ao 
conforto de quem busca atendimento, 
mas na formação das equipes que prestam 

serviços.
O Prefeito Veveu entende 

que a saúde vai além do aten-
dimento básico realizado nas 
unidades. Por esse motivo irá 
implantar as 2 Academias da 
Saúde, que têm o objetivo de 
contribuir para a promoção da 
saúde da população, a partir 
da implantação de polos com 
infraestrutura, equipamentos e quadro de 
pessoal qualificado para a orientação de 
práticas corporais e atividades físicas e de 
lazer, além do incentivo a modos de vida 
mais saudáveis.

As parcerias com os governos Federal e 
Estadual, juntamente com esforço na cap-
tação de apoio, e consequentemente, de 
recursos, por parte do Prefeito Veveu, têm 
sido fundamentais na realização dessas 
conquistas, que representam para o povo 
a melhoria das condições de atendimento.

Ainda na área da saúde, Sobral encerra 
o ano de 2013 com 2 novos projetos apro-
vados pelo Ministério da Saúde, da ordem    

total de R$ 3.000.000,00 para a construção 
de um Centro de Especialidades em Reabi-
litação nas áreas visual e intelectual, e uma 
Unidade de Acolhimento Adulto (apoio ao 
CAPS álcool e droga). Ambos aguardam pu-
blicação no Diário Oficial da União.

A garantia de construção, reforma e 
ampliação destes equipamentos de saúde, 
associados com a qualificação da gestão, re-
presentam um claro indicativo na melhoria 
do sistema de saúde em Sobral, que man-
tém, de acordo com a Secretaria da Saúde, 
assegurados cerca de R$ 25.000.000,00 a 
serem investidos pelos governos Federal, 
Estadual e municipal na melhoria do aten-
dimento à população.

CSF’S EM CONSTRUÇÃO Valor Total do Projeto

Construção CSF Bilheira R$ 281.205,99

Construção CSF CAIOCA R$ 563.974,45

Construção CSF ALTO DA BRASÍLIA R$ 469.993,84

Construção CSF ESTAÇÃO R$ 509.989,66

  R$ 1.825.163,94

ACADEMIA DA SAÚDE Valor Total do Projeto

Academia da Saúde - Junco R$ 259.731,48

Academia da Saúde - Dom José R$ 244.227,43

  R$ 503.958,91

AMPLIAÇÕES CSF’S Valor Total do Projeto

Ampliação CSF Pedrinhas R$ 314.166,23

Ampliação CSF Pe. Palhano R$ 453.194,74

Ampliação CSF Rafael Arruda R$ 393.986,72

Ampliação CSF Vila União R$ 352.530,82

Ampliação CSF Terrenos Novos R$ 277.470,00

Ampliação CSF Caracará R$ 314.943,99

  R$ 2.106.292,50

TOTAL R$ 4.435.415,35

O Centro de Saúde da Família, entregue pelo prefeito Veveu aos moradores da 
Cohab II, servirá de modelo para novas obras que foram liberadas para contrução, 

revolucionando de forma ampla a infraestrutura dos CSF no município


