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O anúncio foi feito 
pelo Governador 

Cid Gomes, 
durante reunião 

na quinta-feira, 6,

Milho chega em Sobral esta semana

Cerca de 1900 tonelada de milho che-
garão em Sobral até a próxima semana, se-
gundo o Coordenador da EMATERCE, Jader 
Albuquerque. A Secretaria da Agricultura 
e Pecuária de Sobral (Seagri) e Ematerce já 
programaram a distribuição para atender o 
maior número de produtores rurais em tem-
po hábil.

Serão atendidos todos os agricultores 
cadastrados no Programa Venda de milho da 
Conab, tanto aqueles que fizeram o cadastro 
diretamente na Conab como os que fizeram 
o cadastro na Ematerce.

Para efetivarem a sua compra, o agri-

cultor deve comparece à Ematerce de seu 
município até o dia 14/06, portando o CPF, 
Identidade, Comprovante da Vacinação dos 
Bovinos (Campanha de Maio de 2013) e a 
DAP, no caso de ser agricultor familiar para 
apresentar a proposta de compra e receber 
o boleto bancário para realizar o pagamento 
nas agências do Banco do Brasil ou dos Cor-
reios no prazo máximo de 48 horas da emis-
são. O rebanho cadastrado pelo agricultor na 
ADAGRI estabelece a cota máxima mensal 
possível de compra pelo agricultor, não po-
dendo essa ser superior a 6 toneladas.

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

Prefeito Veveu Arruda é empossado como novo Imortal 
da Academia Sobralense de Estudos e Letras

“Invocando a proteção divina e a bên-
ção da Imaculada Conceição, Padroeira 
de Sobral, eu declaro aberta essa Sessão 
Solene, para a posse do novo Acadêmico 
José Clodoveu de Arruda Coelho Neto”. 
Com essas palavras o Presidente da Aca-
demia Sobralense de Estudos e Letras 
(ASEL), José Luís Araújo Lira, abriu, na 

sexta-feira, 7, a Sessão Solene de pos-
se do Prefeito Veveu Arruda como novo 
Imortal, ocupando a cadeira de número 
37, patroneada por Padre Valdivino No-
gueira e, antes, ocupada pelo Acadêmico 
Tibúrcio Gonçalves de Paula.

Diante da Mesa Solene, ocupada pelo 
Presidente da ASEL, José Luís Araújo Lira; 

pelo Padre João Batista Frota, Assessor 
Especial da Seds; pelos imortais, Padre Zé 
Linhares e Tereza Ramos; pelo Vereador 
Hermenegildo Sousa Neto, e pela irmã do 
Prefeito, Drª Luciana de Arruda Coelho, o 
novo acadêmico foi conduzido à Mesa 
pelos imortais Giovanna Mont’Alverne, 
Gabriel Assis Araújo Vasconcelos e Gerar-
do Cristino.

Todos foram convidados a ouvir o 
Hino Nacional apresentado pela Banda 
Municipal de Sobral, em seguida foram 
lidas mensagens de congratulações da 
Primeira Dama Izolda Cela, que esteve 
ausente à posse por estar em missão in-
ternacional; do Governador do Estado, 
Cid Gomes, que cumpre agenda de reu-
niões do Comitê da Copa; do Ministro 
dos Portos, Leônidas Cristino, e de outras 
autoridades.

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

Iniciada Campanha de 
Vacinação contra a Paralisia 

Infantil em Sobral

Pai do radialista Ivan Frota é homenageado 
pelo Prefeito Veveu com nome de Rua

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Saúde, realizou, na sexta-feira, 
7, na Praça de Cuba, a Campanha de Va-
cinação Contra a Paralisia Infantil. A vaci-
nação em Sobral antecedeu a campanha 
nacional, iniciada no sábado, 8.

Para estimular a vacinação, a Secreta-
ria da Saúde montou na Praça de Cuba o 
“Arraiá do Zé Gotinha”, com a participa-
ção da Quadrilha Junina Botando Quen-
te, do bairro Sumaré.

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

Zé Gotinha e Quadrilha “Botando Quente” agita-
ram o dia de vacinação contra a Paralisia Infantil, 

em Sobral

Sobral terá mais duas escolas de tempo integral

Sobral terá mais duas Escolas de Tempo 
Integral. O anúncio foi feito pelo Governa-
dor Cid Gomes, durante reunião na quinta-
-feira, 6, da qual participou o Prefeito Veveu 
e o Secretário da Educação de Sobral, Júlio 
Cesar Alexandre, além dos Prefeitos de For-
taleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, 
Crato, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Ita-
pipoca.

Em Sobral, a Prefeitura já iniciou a cons-
trução de duas Escolas de Tempo Integral 
(ETI), sendo uma em Aracatiaçu e outra no 
Conjunto Parque Santa Clara. De acordo 
com o Secretário da Educação, Júlio Cesar 
Alexandre, as escolas serão construídas na 

área urbana e será feito um estudo para 
identificar os bairros que receberão os 
novos equipamentos. A meta do Prefeito 
Veveu é construir 15 Escolas de Tempo In-
tegral, garantindo educação de qualidade 
para os sobralenses.

As duas novas escolas terão 12 salas, 
com capacidade total de 540 alunos, labo-
ratórios de química e biologia, física e ma-
temática, quadras com vestiário, auditório 
com capacidade para 120 pessoas, bibliote-
ca, estacionamento interno e outros. Cada 
escola custará, em média, R$12,8 milhões 
para construção e equipamentos. As obras 
devem começar ainda este ano.

 O Prefeito recebeu das 
mãos do Secretário 
da Academia, Manoel 
Valdecir de Vasconcelos, o 
Diploma de Sócio-Efetivo 
da Academia Sobralense 
de Estudos e Letras.  Em 
seguida, o novo imortal fez 
o Juramento Acadêmico

Caracará recebe do Prefeito 
Veveu Arruda o Miniestádio 

“Rochão”

Os moradores do Distrito de Cara-
cará se reuniram, nesse sábado, 8, para 
a inauguração do Miniestádio Manoel 
Félix Ribeiro Filho, o “Rochão”. O equipa-
mento esportivo foi entregue pelo Pre-
feito Veveu Arruda, em solenidade que 
reuniu secretários municipais, vereado-
res, os deputados Ivo Gomes (Secretário 
de Educação de Fortaleza); e Ferreira 
Aragão; Dr. Gerardo Cristino; o Prefeito 
de Forquilha, Gerlázio Loiola outras au-
toridades e convidados, além da família 
do homenageado.

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

Descerramento da placa, no ato de inauguração 
do novo Miniestádio Rochão de Caracará

O Prefeito Veveu Arruda descerrou a 
placa da Rua, que passa a se chamar Afonso 
Ligório Rodrigues, uma homenagem ao pai 
do radialista Ivan Frota. Seu Afonso era tido 
como homem de reconhecido respeito e in-
cansável lutador por melhorias da condição 
de vida dos antigos moradores do lugar. O 
homenageado saiu de Amontada, em 1964, 
para adotar Sobral como sua terra, lugar 
onde criou os filhos e se dedicou ao comér-
cio e à marcenaria.

O Prefeito Veveu entregou flores à viú-
va do homenageado, Dona Lina Evangelina 
Frota Rodrigues, e parabenizou aos filhos e 

familiares pelo exemplo de pai e amigo, que 
foi Afonso Ligório Rodrigues.

Prefeito Veveu Arruda descerrando a placa da rua 
que homenageia o pai do comunicador Ivan Frota

A saca de 60 quilos será 
vendida ao preço de R$ 
18,10 para os agriculto-
res familiares e a R$ 21 

para os demais produto-
res rurais já cadastrados 

na Conab

O Prefeito Veveu Arruda, em mais um exemplo concreto de seu compromisso 
democrático com a Sociedade Civil de Sobral, tem o prazer de convidá-lo para 
participar da Plenária de Lançamento do Orçamento Participativo 2013. 

Data: Terça-feira, 11 de junho de 2013
Local: Auditório da Prefeitura de Sobral
Horário: De 9h às 11h

Convite

No programa Café com o Prefeito 
Veveu desta segunda-feira, 10, o gestor 
Municipal falou sobre o Programa de  
Desenvolvimento Urbano de Polos Re-
gionais, o Cidades do Ceará II, uma par-
ceria entre o Governo do Estado e o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), financiador de novos projetos para 
o Município.

O Prefeito falou de sua visita, ao lado 
do Governado Cid Gomes, à Washington, 
nos Estados Unidos, ainda em 2011, em 
busca de financiamento para vários pro-
jetos de melhoria na infraestrutura em 
Sobral. Os recursos somam cerca de R$ 
54 milhões de reais. Entre as importantes 
obras estão a reforma de praças (da Vár-
zea, do Patrocínio, Praça do Bosque e do 
Amor), além da construção da nova Praça 
do Tempo, em frente à Policlínica, obra já 
em fase de licitação.

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

Infraestrutura 
para Sobral foi 
tema do Café 
com Prefeito 
Veveu, desta segunda, 10


