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Prefeitura promove oficina para elaboração do Plano Municipal de 
Atenção à Infância e Adolescência de Sobral

A Prefeitura de Sobral promoveu, na 
quarta-feira, 29 de outubro, oficina para 
elaboração do Plano Municipal de Atenção 
à Infância e Adolescência. O Plano é uma 
das ações do Programa Prefeito Amigo 
da Criança, promovido pela Fundação 
Abrinq - Save the Children, e definirá me-
tas e estratégias para serem desenvolvi-
das de 2015 a 2025.

O evento foi realizado no Centro de 
Educação a Distância do Ceará (CED) e 
contou com a presence do Vice-Prefeito 
Carlos Hilton Soares, que representou o 
Prefeito Veveu. “Nossas crianças de 7 anos 
estão todas alfabetizadas e temos hoje 
bons indicadores. Em 1996, o índice de 
mortalidade infantil era de, aproximada-
mente, 60 óbitos para cada mil crianças 
nascidas vivas. Hoje, estamos nos aproxi-
mando de 1 dígito, 10,6, um dos melho-
res indicadores do país”, afirmou Carlos 
Hilton sobre os avanços de Sobral para a 
infância.

O Prefeito Veveu aderiu ao Progra-
ma Prefeito Amigo da Criança, Gestão 
2013/2016, e já recebeu reconhecimento 

como Prefeito Amigo da Criança, Gestão 
2009/2012, pelo trabalho desenvolvido 
pela Estratégia Trevo de Quatro Folhas.

“O Plano é uma demanda do Conselho 
Nacional do Direito da Criança e do Ado-
lescente (Conanda) e será homologado 

na Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança 2015, sendo também encaminha-
do para a Câmara de Vereadores de Sobral 
para ser instituído como Política Pública 
Municipal”, explica a Articuladora Munici-
pal do Selo Unicef, Carmem Soares.

Semana Global do Empreendedorismo em Sobral
Será realizado, nos dias 18 e 19 de 

novembro, no Centro de Convenções de 
Sobral, a Semana Global do Empreende-
dorismo. O evento tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade para a impor-
tância do empreendedorismo para o 
desenvolvimento econômico e social, 
promovendo discussões sobre temas es-
tratégicos.

O evento é promovido pela Faculda-
de Luciano Feijão; Prefeitura de Sobral, 

por meio da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico (STDE); Se-
brae; Endeavor Brasil e Empresa Júnior da 
Faculdade Luciano Feijão (LF Jr. Consulto-
ria).

A programação contará com as pales-
tras “Empreendedorismo como Alavanca 
de Desenvolvimento”, “Os aspectos psi-
cossociais da Inovação” e  “Formas Moder-
nas de Relações de Trabalho que facilitam 
os Empreendimentos”. Os interessados 

podem fazer a inscrição gratuitamente 
pela Internet, no site http://even.tc/sge-
sobral.

A Semana Global do Empreendedoris-
mo é um movimento criado em 2007 pelo 
ex-primeiro ministro britânico Gordon 
Brown e pelo então presidente da Kauff-
man Foundation, Carl Schramm, com o in-
tuito de fortalecer e disseminar a cultura 
empreendedora, conectando, capacitan-
do e inspirando as pessoas a empreender.

Prefeito Veveu abre o IX Encontro de Educadores 
de Sobral

O Prefeito Veveu fez a abertura, 
na noite desta quinta-feira, 30 
de outubro, no Centro de Con-

venções, do IX Encontro de Educadores 
de Sobral. O Encontro prossegue até 1º 
de novembro, como parte do Programa 
Olhares: Ofício de Educar, criado pelo Mu-
nicípio para promoção e valorização do 
Magistério em Sobral, por meio de ativi-
dades de atualização e troca de experiên-
cias, a partir da vivência compartilhada de 
cada educador.

O Prefeito Veveu falou aos professores 
da importância do trabalho desenvolvido 
pela Prefeitura para a valorização con-
tínua do magistério em Sobral. “Nossas 
escolas podem contar com excelente es-
trutura e espaços adequados e equipados, 
para nossos alunos; e temos ampliado com 
a construção de Centros de Educação Infan-
til, modelo para o atendimento da creche à 
pré-escola. Mas nosso olhar está também 
na valorização contínua de nossos profes-
sores, que são parte fundamental na con-
quista do padrão de Educação que temos 
hoje em Sobral e que é exemplo para todo 
o Brasil e nos enche de orgulho, e fazem 
crescer uma nova geração de crianças e 
adolescentes em nosso Município”, disse o 

Prefeito Veveu. 
Coordenada pela Secretaria da Edu-

cação e Escola de Formação Permanente 
do Magistério de Sobral (Esfapem), a pro-
gramação do IX Encontro de Educadores 
de Sobral conta com palestras, mesa re-
donda e oficinas pedagógicas de temas 
diversos.

A acolhida do público foi feita pela 
Banda Olhares, formada por professores 

do ensino de Artes da Rede Municipal de 
Educação de Sobral. Outra atração foi a 
Banda Bicho de Pé. Este ano o IX Encon-
tro de Educadores de Sobral conta com 
várias novidades como, sorteio de brin-
des, espaços de leitura e entretenimento 
para os professores do Município e con-
vidados. Saiba mais no Blog do Olhares: 
http://olharesencontro.blogspot.com.br/.

Prefeito Veveu inaugura nesta sexta-feira, 31 de outubro, 
1ª Etapa das obras de restauração da Catedral da Sé
Foram concluías nesta 1ª etapa, as obras físicas na estrutura da igreja.

O Prefeito Veveu inaugurará nesta sexta-feira, 31 de outubro, às 19h, a 1ª Etapa das obras de restauração da Catedral de 
Nossa Senhora da Conceição (Sé). Em solenidade com a presença do Bispo Dom Odelir Magri, o Prefeito Veveu entregará à 
Diocese e à comunidade as obras concluídas. Em seguida será celebrada Missa em Ação de Graças e haverá apresentação 
da Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho.

A igreja reabrirá para a comunidade com as reformas nas instalações hidráulica, elétrica, alvenaria e pintura e recupe-
ração do telhado e forro concluídas, por meio de convênio entre Prefeitura e Ministério do Turismo, com investimentos de 
cerca de R$1,5 milhão. A segunda etapa de restauração da Igreja da Sé incluirá o restauro de imagens, vitrais, altar-mor e 
altares laterais, lustres e demais adornos do interior da igreja, que data do século XVIII (1778).

Trânsito na Av John Sanford terá mudança de sentido na Cohab III, 
a partir de 6 de novembro

A partir do dia 6 de novembro, o trân-
sito na Avenida Jonh Sanford será mo-
dificado, passando a ter mão única no 
sentido bairro-Centro, no trecho que vai 
da Rua do Cachoeiro até a Escola Gerardo 
Rodrigues. O trânsito no sentido contrário 

será feito apenas pela Rua Juca Parente, 
que já tem sentido único.

A mudança tem como objetivo “me-
lhorar o trânsito na região, proporcionan-
do maior fluidez ao tráfego de veículos”, 
explica o Secretário da Cidadania e Segu-

rança, Pedro Aurélio Aragão. A Coordena-
doria de Trânsito e Transporte Urbano de 
Sobral (CTTU) orientará os motoristas e 
motociclistas, no local, sobre a mudança 
no sentido da via.

Encontro reuniu professores da Rede Pública de Ensino do Município

Prefeitura promove encontro para elaboração do Plano Municipal de Atenção à Infância e Adolescência


