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Prefeito Veveu participa da posse do novo 
reitor e vice-reitora da UVA

O Prefeito Veveu participou, nesta 
terça-feira, 15 de abril, da solenidade de 
posse do novo reitor da Universidade Es-
tadual do Vale do Acaraú (UVA). Foram 
empossados pelo Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior do Esta-
do Ceará, René Barreira, os professores Fa-
bianno Cavalcante de Carvalho e Izabelle 

Mont’Alverne Napoleão Albuquerque 
para exercerem, respectivamente, os car-
gos de reitor e vice-reitora da UVA, com 
mandatos no período de 01 de abril de 
2014 a 01 de abril de 2018.

Na ocasião, o Prefeito Veveu agradeceu 
o apoio da Universidade, através da for-
mação dos professores, que “contribuíram 
para que Sobral tivesse o bom desempe-
nho na educação pública, tonando-se mo-
delo para todo o país”. O Prefeito destacou 
também a importância das parcerias entre 
a Universidade e a Prefeitura de Sobral 
para que haja parceria em outras áreas da 
atuação pública além da educação.

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

Prefeitura capacitou 550 pessoas em oficinas 
de Ovos de Páscoa e Chocolates

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), promoveu uma sé-
rie de oficinas de Confecção de Ovos de 
Páscoa e Chocolates para os moradores 
dos bairros e Distritos de Sobral.

Foram capacitadas 550 pessoas em 25 
oficinas realizadas pela STDE nos seguin-
tes locais: Distritos (Aprazível, Aracatiaçu, 
Caracará, Ipueirinhas, Jaibaras, Jordão, 
Rafael Arruda, Taperuaba, Torto), e na 
sede (Alto da Brasília, Casa Belém, CCTPA, 
Dom Expedito, Dom José, Monsenhor 

Aloísio, Padre Palhano, Sinhá Sabóia, Su-
maré, Tamarindo, Terrenos Novos).

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

Foram realizadas 25 oficinas na sede e distritos de 
Sobral

Prefeitura conclui formação 
de novos mediadores

A Prefeitura de Sobral, através da 
Coordenadoria de Cidadania, promo-
veu o curso de Mediação de Confli-
tos e Conciliação. Foram formados 20 
novos mediadores, que participaram 
do curso gratuitamente no Centro de 
Convenções durante dois fins de se-
manas, encerrando no dia 12 de abril, 
com teoria e prática.

Os mediadores atuarão nos Nú-
cleos de Mediação, que têm como 
objetivo fazer com que os assistidos 
cheguem à solução do conflito sem a 
necessidade de interpor ação judicial. 

Formatura da 20ª Turma da Guarda Mirin é 
marcada por homenagens

O Prefeito Veveu participou, nesta 
terça-feira, 15 de abril, da soleni-
dade de Formatura da 20ª Turma 

de Guardas Mirins e despedida da 19ª 
Turma. O evento, que aconteceu no Bou-
levard do Arco, contou com a presença do 
Vice-prefeito Carlos Hilton Soares, do Se-
cretário da Cidadania e Segurança, Pedro 
Aurélio Aragão, vereadores, pais e padri-
nhos dos Guardas Mirins.

Na ocasião, o Prefeito Veveu e o Se-
cretário da Cidadania e Segurança, Pedro 
Aurélio Aragão, promoveram a ascensão 
profissional de 8 subinspetores de 3ª clas-
se para a subinspetoria de 2ª classe.

O evento foi marcado pela emoção e 
a instituição da Comenda Yure Elson pelo 
Prefeito Veveu, uma homenagem ao ex-
-integrante da guarda mirim, vítima da 
violência urbana. Bastante aplaudido 
pelos presentes ao anunciar a medida, o 
Prefeito afirmou que todo o apoio à famí-
lia de Yure está sendo dado, inclusive no 

apoio às investigações que elucidem o 
crime para que os criminosos não fiquem 
na impunidade. Ao iniciar a formatura, o 

Prefeito também solicitou um minuto de 
silêncio em memória do subinspetor Rai-
mundo Nonato Veras.

Realizado em Sobral o 8º Seminário Empreender 2014

Foi realizado em Sobral, na terça-fei-
ra, 15, do 8º Seminário Empreender, no 
Centro de Convenções, que contou com 
a presença de mais de 600 pessoas. Com 
o tema “Você com a bola toda”, o projeto 
ofereceu capacitação em palestras e ofi-
cinas na área de empreendedorismo para 
micro e pequenas empresas.

Durante a abertura do Seminário, o 
Prefeito Veveu recebeu uma homenagem 
do Grupo de Comunicação O POVO e da 
Fundação Demócrito Rocha, em reconhe-
cimento pelo incentivo e apoio ao Semi-
nário Empreender 2014 e as políticas de 
fortalecimento da Micro e Pequena Em-
presa.

O Empreender é uma iniciativa Fun-
dação Demócrito Rocha e Grupo de Co-
municação O POVO, em parceria com a 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), e outras importantes 
instituições governamentais, federais, es-
taduais e municipais.

O evento contou ainda com a presen-
ça do vice-prefeito de Sobral, Carlos Hil-
ton Soares, da titular da Secretaria de Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), Daniela Costa, do coordenador da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimen-
to Social do Governo do Estado, Fernando 
Cordeiro, e de Silvio Moreira, do Sebrae.

Coleta Seletiva será 
implantada em novos bairros 

e no Jordão

Prosseguindo com o projeto de 
Coleta Seletiva Agendada em Sobral, 
a Prefeitura realizou encontro, na 
terça-feira, 15, com moradores do Su-
maré e Padre Palhano, onde o proje-
to será implantado. A primeira coleta 
seletiva nos bairros acontecerá no 
dia 29 de abril, das 8h às 12h, no Su-
maré (em frente ao Posto de Saúde), 
e das 15h às 18h, no Padre Palhano 
(rua Pe. Edson).

Nesta quarta-feira, 16 de abril, às 
16h30, no salão paroquial ao lado 
da Igreja do Jordão, o encontro será 
com os moradores do Jordão, primei-
ro distrito a participar do Projeto de 
Coleta Seletiva. 

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

Na solenidade o Prefeito instituiu a Comenda Yure Elson e promoveu a ascensão de 8 subinspetores

Prefeito Veveu acompanha andamento das 
obras das 3.364 moradias

Nesta terça-feira, 15 de abril, o Prefeito 
Veveu se reuniu com secretários e repre-
sentantes de empresas responsáveis pela 
execução do maior projeto habitacional 
da história de Sobral. O objetivo foi acom-
panhar o andamento das obras que se-
guem em ritmo acelerado.

Estão sendo construídos 3.364 apar-
tamentos, através do Minha Casa, Minha 
Vida, no bairro José Euclides, com apoio do 
Governo Estadual e contrapartida do Mu-

nicípio, que irão garantir moradia de qua-
lidade para as famílias que mais precisam.


