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O Prefeito Veveu entregou, nesta 
quarta-feira, 28 de agosto, um novo car-
ro para o Conselho Tutelar de Sobral para 
uso no trabalho realizado pelos conse-
lheiros tutelares no combate à violência 
contra crianças e adolescentes. O Conse-
lho passa acontar com 3 veículos.

O carro, uma minivan, foi adquirido 
com recursos da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 
que desenvolve ações para equipar os 
Conselhos Tutelares com o objetivo de 
apoiar as prefeituras no fortalecimento 
do sistema de garantia de direitos. Sobral 
foi um dos municípios escolhidos pelas 
ações desenvolvidas pelo Selo Unicef - 
Município Aprovado.

O Prefeito Veveu também já assegu-
rou R$33 mil em recursos para reforma 
do prédio onde funciona o Conselho Tu-
telar de Sobral. A Prefeitura já deu início 
ao processo licitatório para a escolha da 
construtora que irá executar a obra. A 
reforma no prédio irá garantir melhores 
condições de atendimento à população 
e de trabalho aos conselheiros tutelares.
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O Prefeito Veveu inaugurará, nesta 
sexta-feira, 29 de agosto, às 18h, o novo 
Centro de Saúde da Família (CSF) do Dis-
trito de Patos. A nova unidade irá me-
lhorar a infraestrutura para atendimento 
de 900 moradores das comunidades de 
Patos, Lages e Serra do Barriga. Os recur-
sos foram garantidos pelo Prefeito Veveu 
junto ao Ministério da Saúde e recursos 
próprios da Prefeitura, no valor de R$ 
355.834,4.

O Distrito de Patos já conta com aten-
dimento da equipe da Atenção Básica, 
formada por médico, enfermeiro e técni-
cos de enfermagem. O CSF de Patos é o 
terceiro de 15 novas unidades de saúde 
que fazem parte do programa de amplia-
ção do atendimento à população, com a 
construção e reforma de todas as 13 uni-
dades de saúde existentes em Sobral. O 
Prefeito Veveu já inaugurou os Postos de 
Saúde dos bairros Cohab II e Cohab III.

Prefeito Veveu inaugurará novo Centro de Saúde 
da Família no Distrito de Patos, nesta sexta-feira
Unidade é a 3ª de 15 novas que estão sendo construídas pela Prefeitura

O Rei dos Pés Inchados 
é o cartaz deste final de 

semana no Teatro São João
O Teatro São João apresentará 

nos dias 30 e 31 de agosto (sábado e 
domingo) às 20h, o Espetáculo “O Rei 
dos Pés Inchados”. A produção é da 
Cia. do Batente. Baseado no conto “El 
ahogado más hermoso del mundo”, 
de Gabriel García Márquez, o espetá-
culo tem texto e direção de Thyago 
Teixeira. A entrada custa R$10,00 (in-
teira) e R$5,00 (meia).

CVV de Sobral seleciona 
voluntários

Prefeito Veveu entrega veículo novo ao 
Conselho Tutelar de Sobral

Será apresentada, nos dias 29 e 30 
de agosto, no Espaço Cultural Manoel 
Mendes Correa, do Distrito de Araca-
tiaçu, a partir da 19h30min, a I Mostra 
Junina de Aracatiaçu (MOSTRAÇU). O 
evento terá apresentações de grupos 
de quadrilhas juninas; dos grupos de 
bois e reisados, Boi Coraçãozinho, Boi 
Coração de Aracatiaçu; do Maracatu 
Nação Tremembé; do Grupo Forró De-
lícia e de violeiros da região. O evento 
conta com o apoio da Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria da Cultura 
e do Turismo.

Prefeitura promove I Mostra 
Junina de Aracatiaçu

Feira de Negócios e Artes do 
Bairro Monsenhor Aloísio Pinto

 A Prefeitura de Sobral promove neste 
sábado, 30 de agosto, às 18h30min, a VIII 
Feira de Negócios e Artes do Bairro Mon-
senhor Aloísio Pinto (FENEMAP). A Feira 
será  na praça do bairro, que fica na Rua 
São Francisco (ao lado do Mini Estádio e 
da Quadra Poliesportiva). A programação 
contará com exposição e barracas com 
artesanato e confecções, gastronomia e 
apresentações culturais.

O objetivo do evento é divulgar o 
talento local e os empreendimentos do 
bairro. São parceiros da Feira, a Associa-

ção dos Moradores do Complexo Monse-
nhor Aloísio Pinto, o Programa de Saúde 
da Família e CRAS.

A FENEMAP é uma ação do Projeto Cir-
cuito de Feiras nos Bairros e Distritos, do 
Programa Trabalho Pleno desenvolvido 
pela Prefeitura de Sobral e coordenado 
pela Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico do Município (STDE). 
O Projeto tem como objetivo promover 
o comércio e serviços de empreendedo-
res de bairros e distritos de Sobral. Saiba 
mais: (88) 3611-5833.

Nova Escola Luís Felipe é entregue por Cid Gomes e 
Veveu e recebida com festa pela comunidade escolar

O Governador Cid Gomes e o Pre-
feito Veveu foram recebidos com 
festa por alunos, professores e 

funcionários da Escola de Ensino Médio 
Prof. Luís Felipe, na manhã desta quinta-
-feira, 28 de agosto, para a inauguração 
do novo prédio da Escola, no Bairro Cam-
po dos Velhos.

A unidade de ensino completou, este 
ano, 70 anos de existência, com uma es-
trutura moderna, mais ampla e com mo-
biliário e equipamentos novos. O investi-
mento na obra foi de R$ 7,9 milhões do 
Tesouro Estadual.

O novo prédio passa a contar 12 sa-
las de aula e capacidade para até 1.620 
alunos (540 em cada turno).  A estrutura 
de apoio didático conta, ainda, com am-
pla biblioteca com computadores para 
consultas; refeitório, anfiteatro, auditório, 
laboratórios de Línguas, Informática e de 
Ciências (Química, Biologia, Física e Mate-
mática) e quadra poliesportiva.

“Não basta só o bom professor, tem 
que ter a boa estrutura. Não basta só a 
boa estrutura, tem que tratar a educação 
como uma coisa para além, muito além 
daquele conhecimento burocrático, da-
quele conhecimento decoreba, que infe-
lizmente é a característica de boa parte 

da nossa educação e principalmente a 
educação pública. O que eu acredito que, 
de fato é priorizar a educação, é, na práti-
ca, você ter mais oportunidades, oferecer 
mais oportunidades à juventude. O ca-
minho aqui no Ceará, é um caminho que 
certamente nos motiva, pra que a gente 
acredite que está no rumo certo”, disse o 
Governador Cid Gomes.

Cid reafirmou a importância dos in-
vestimentos feitos nas escolas públicas 

do Estado, lembrando que o número de 
estudantes do ensino público que ingres-
saram em universidades e faculdades 
passou de 600, em 2006, para 11.000, em 
2013. “No último IDEB, de 2011, o Ceará 
avançou da 11ª posição, nos 17 estados 
do Norte e Nordeste, para a 1ª posição. É o 
melhor situado entre todos os Estados do 
Norte e Nordeste. (...) Tive a oportunida-
de de estudar na melhor escola de Sobral 
que era, na época, o Colégio Sobralense 
e, digo a vocês, essa nova estrutura do 
Colégio Luís Felipe, dá de chinelo no Co-
légio Sobralense de 40 ou 30 anos atrás 
que eu estudei, e ainda acredito que seja 
muito melhor que os colégios dos ricos 
de Sobral hoje. Portanto é esse caminho 
que vai fazer de fato a Educação Pública 
melhorar e os jovens terem uma oportu-
nidade melhor” concluiu o Governador.

Para o Prefeito Veveu, a nova Escola 
Luís Felipe é mais um exemplo do cuida-
do com a Educação Pública, fruto da par-
ceria com o Governador Cid Gomes. “É um 
presente de valor inestimável para nossos 
jovens”, disse Veveu.

O Centro de Valorização da Vida de 
Sobral (CVV) está com inscrições aber-
tas para seu programa de seleção de 
voluntários. As inscrições podem ser 
feitas no local do curso de formação 
dos voluntários, que acontecerá no sá-
bado, 30 de agosto, no prédio do Anti-
go Fórum, no Centro, sala 4, no horário 
das 8h30min às 17h.

Mantido pela Associação Sobra-
lense de Apoio à Vida (ASSAV), o CVV 
funciona há 11 anos em Sobral, ofere-
cendo apoio para pessoas que estão 
angustiadas, solitárias ou sem vonta-
de de viver. O serviço de Auto Ajuda 
funciona pelo 24h pelo telefone 3611-
4111 ou 141.


