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Equipe do Comitê Municipal do Proares em 
visita às obras

A Prefeitura Municipal 
de Sobral, iniciou, nessa 
quarta-feira,5, no Centro 
de Ciências Humanas, do 
Curso de Geografia da 
Universidade Estadual do 
Vale do Acaraú (UEVA), 
várias atividades em 
comemoração o Dia 
Mundial do Meio Ambiente

A nova unidade 
disponibilizará 

novos 3 mil postos 
de trabalho, 

totalizando 22 
mil empregos 

diretos. O Prefeito 
entregou o alvará 

de funcionamento 
da 8ª fábrica da 

Grendene

Prefeito Veveu recebeu título 
de Sócio-Honorário da ASEL 

em junho do ano passado, 
no Theatro São João

Prefeito Veveu toma posse na Academia 
Sobralense de Estudos e Letras hoje, 7

O Prefeito Veveu Arruda toma posse, 
nessa sexta-feira, 7, às 19h30, na cadeira 
nº 37 da Academia Sobralense de Estudos 
e Letras (ASEL). A solenidade será no Me-
morial da Educação Superior de Sobral e 
contará com a presença do deputado Pa-
dre José Linhares, acadêmicos, autorida-
des e convidados.

Eleito por unanimidade, em novembro 
do ano passado, José Clodoveu de Arruda 
Coelho Neto ocupará cadeira patronea-
da por Padre Valdivino Nogueira e, antes, 
ocupada por Mons. Tibúrcio Gonçalves de 
Paula. O Prefeito Veveu é neto de um dos 

fundadores da ASEL e recebeu o título de 
Sócio-Honorário da Academia em junho 
do ano passado.

De acordo com o Presidente da Acade-
mia Sobralense de Estudos e Letras, José 
Luís Lira, Veveu foi eleito por desempe-
nhar importante trabalho em prol da cul-
tura sobralense desde que era Secretário 
de Cultura, Desporto e Mobilização Social 
da Prefeitura Municipal de Sobral, quan-
do consolidou uma política cultural séria, 
com ações interligadas à construção de 
um desenvolvimento humano e susten-
tável.

Prefeito Veveu participa da comemoração 
dos 20 anos da Grendene

O Prefeito Veveu participou, na manhã 
dessa quinta-feira, 6, da solenidade 
de comemoração dos 20 anos de 

instalação da empresa Grendene em Sobral. 
O encontro, ocorrido no Auditório Rider, 
da Grendene, contou com a presença do 
Vice-Prefeito Carlos Hilton, do Presidente da 
Câmara dos Vereadores, Itamar Ribeiro, de se-
cretários municipais, imprensa e convidados.

A apresentação e recepção do encontro 
foi feita pelo Diretor Industrial Nelson Rossi, 
que ressaltou os bons resultados da Unidade 
de Sobral. “Desde 1994, produzimos, aproxi-
madamente, 2 bilhões de pares de calçados. 
Não tínhamos esse levantamento até essa 
semana e ficamos surpresos. Esse número é 
espetacular”, disse Nelson Rossi.

Além de ressaltar a importância do apoio 

da Prefeitura de Sobral para o sucesso desse 
empreendimento, Nelson Rossi anunciou 
que a empresa, instalada em Sobral desde 
1993, uma das principais geradoras de em-
prego e renda do Região, irá iniciar a cons-
trução da Fábrica 8, que terá cerca de 20 mil 
metros quadrados e implicará na contratação 
de novos 3 mil funcionários. A previsão é de 
que, até novembro deste ano, a nova unida-
de, que terá investimentos da ordem de R$ 60 
milhões, já esteja em pleno funcionamento.

“A Grendene emprega, hoje, 19 mil pes-
soas. E vamos contratar mais 3 mil funcioná-
rios. Quando isso acontecer, vamos ter uma 
população de 22 mil pessoas, mais gente que 
muitos municípios cearenses. Mas a Grende-
ne só é o que é, porque Sobral nos acolheu. 
A mão de obra daqui é surpreendente”, res-
saltou Rossi.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

Durante a solenidade foi anunciado a abertura de mais 3 mil postos de trabalho .

Sobral comemora até o final de junho 
o Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, cele-
brado anualmente no dia 5 de Junho, cha-
ma a atenção de povos e países, no que diz 
respeito à conscientização e à preservação 
ambiental. A Prefeitura Municipal de Sobral, 
através da Secretaria de Urbanismo, Patri-
mônio e Meio Ambiente (Seurb) e da Autar-
quia Municipal do Meio Ambiente (AMMA), 
iniciou, nessa quarta-feira, 5, no Centro de 
Ciências Humanas, do Curso de Geografia 
da Universidade Estadual do Vale do Acaraú 
(UVA), várias atividades em comemoração 
à data, com exposição fotográfica, distri-
buição de material didático, e entrega de 
mudas de plantas nativas, exóticas e medi-
cinais.

Este ano, o Município de Sobral, intensi-

ficará suas comemorações no período de 5 
a 28 de junho, realizando o “Junho Ambien-
tal”. A expectativa é reunir diversas ativida-
des de Educação Ambiental, mobilizando 
os sobralenses para uma reflexão das comu-
nidades e indivíduos para que mudem suas 
atitudes em relação ao uso dos recursos e 
das questões ambientais, rumo às práticas 
sustentáveis.

Durante todo o mês, serão realizadas di-
versas atividades, como: a IV Conferência In-
fantojuvenil pelo Meio Ambiente na Escola; 
apresentação de vídeos; promoção de gin-
cana ecológica de garrafa pet; oficinas de 
reaproveitamento de papel e pirogravura; 
exposição de trabalhos; blitz ecológica; ar-
borização; panfletagem entre outras ações.

Unicef Brasil repercute III 
Semana Municipal do Bebê

A III Semana Municipal do 
Bebê, realizada em Sobral de 21 
a 29 de maio, ganhou destaque 
na página do Unicef Brasil no 
facebook, nessa quarta-feira, 5 
de junho.

A iniciativa do Prefeito Ve-
veu, de ampliar para 8 meses a 
licença-maternidade das servi-
doras públicas municipais, foi 
ressaltada como grande avanço 
em prol da Primeira Infância e 
saúde dos bebês. “Ações como 
essa reforçam a capacidade de 
transformação da Semana do 
Bebê no fortalecimento dos di-
reitos das crianças de até 6 anos 
de idade”, destaca a publicação.

Você pode curtir e compartilhar a publicação na página oficial do Uni-
cef Brasil no facebook http://on.fb.me/10TpiSb.

Realizada em Sobral aula 
inaugural do Curso Técnico 

de Vigilância em Saúde

O Secretário da Saúde, Olivan Quei-
roz, ministrou, nessa quarta-feira, 5, a 
primeira aula para os alunos do curso 
de Vigilância em Saúde, mostrando o 
surgimento de termos usados na área e 
o avanço da profissão ao longo dos tem-
pos. O curso é considerado prioritário no 
Programa de Formação de Profissionais 
de Nível Médio para a Saúde (Profasp) e, 
segundo o secretário, pioneiro na região 
norte do Ceará.

A Vigilância em Saúde tem por obje-
tivo a observação e análise permanen-
tes da situação de saúde da população, 
articulando-se em um conjunto de 
ações destinadas a controlar determi-
nantes, riscos e danos à saúde da po-
pulação, garantindo a integralidade da 
atenção, incluindo tanto a abordagem 
individual como coletiva.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

O Secretário da Saúde, Olivan Queiroz minis-
trou a aula inaugural do Curso

Comitê Municipal do PROARES II 
vistoria obras em Sobral

A Secretaria da Edu-
cação de Sobral recebeu, 
nessa terça-feira, 4, o Co-
mitê Municipal do PROA-
RES II, que é o Programa 
de Apoio às Reformas 
Sociais do Ceará; uma ini-
ciativa do Governo do Es-
tado, em parceria com o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e 
prefeituras.

Durante a reunião, 
foram apresentadas in-
formações e atualizações 
sobre o processo da cons-
trução de 3 Centros de Educação Infantil (CEIs) e mais 1 Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), em Sobral.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

Moradores de Caracará 
receberão novo estádio

Os moradores do Distrito de Caracará 
preparam uma grande festa para esse sá-
bado, 8, quando o Prefeito Veveu Arruda 
irá inaugurar, à partir das 19h, ao lado da 
população, o novo Miniestádio Manoel 
Félix Ribeiro Filho, o “Rochão”.

O nome do equipamento esporti-
vo é uma justa homenagem ao homem 
respeitado pelos moradores do distrito, 
por ter sido um grande incentivador do 
esporte na região.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br


