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Coordenadoria de Juventude promove 1ª Noite 
Cultural do Parque Mucambinho

A I Noite Cultural do Parque Mucam-
binho reuniu centenas de moradores do 
bairro Tamarindo e adjacências, na última 
quinta-feira (30). Promovido pela Coordena-
doria de Juventude da Prefeitura de Sobral, 
o evento foi uma opção de lazer, cultura e 
diversão para famílias e jovens atendidos 
pela Estação Juventude.

A noite foi animada com apresentações 
de capoeira, com o grupo ‘Capoeira Bra-
sil’; de dança, com a Companhia Marshall, 
formada por jovens da Estação Juventude 
Novo Recanto; apresentação do grupo de 

street dance ‘jovens em movimento’; e con-
cluída com Quadrilha Junina com o grupo 
de dança infantojuvenil do Parque Mucam-
binho.

 INOVAÇÃO 
Encontro aborda tecnologia 

para incubação de empresas
Com o objetivo de fortalecer a cultu-

ra da inovação, a 3ª edição da Vesperti-
nas da Inovação em Sobral, realizada na 
última quinta-feira (30), na Faculdade 
Luciano Feijão, abordou o tema “Proces-
sos necessários aos empreendimentos 
incubados CERNE – ANPROTEC”.

Durante o encontro, foram avaliados 
perfil de inovação do empreendedor, 
inovação de produtos e serviços; siste-
mática do plano tecnológico; plano de 
capital; evolução e desenvolvimento de 
novos produtos; mercado e gestão de 
incubadoras. Desenvolvido pela Asso-
ciação Nacional de Entidades promo-
toras de empreendimentos inovadores 
- Anprotec, o Centro de Referência para 
Apoio a Novos Empreendimentos (CER-
NE) é um modelo de incubação de em-
presas, que visa ampliar a capacidade 
de geração sistemática de empreendi-
mentos de sucesso.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Café com o Prefeito Veveu 
aborda investimentos 

na saúde
O programa de rádio Café com o 

Prefeito Veveu desta segunda-feira (3) 
aborda os investimentos na saúde do 
Município anunciados pelo Ministro da 
Saúde, Artur Chioro, que esteve em So-
bral na última sexta-feira (31). “O Minis-
tro anunciou o aumento de mais de R$ 9 
milhões anuais para o Hospital Regional 
de Sobral. Com esses recursos serão cria-
dos mais 10 leitos na UTI Neonatal, mais 
30 leitos de Cuidado Intermediário Neo-
natal Convencional e também serão cria-
dos e qualificados leitos de Enfermaria 
Clínica de Retaguarda”, disse o prefeito. 

“Na nossa Ação de Ampliação e Me-
lhoria do Sistema de Saúde, já inaugura-
mos 19 Centros de Saúde da Família, en-
tre novos, ampliados e reformados. Como 
um dos resultados, chegamos ao menor 
índice de mortalidade infantil da história 
de Sobral. Até junho deste ano, o índice 
está em 8,5 óbitos de menores de um ano 
para cada mil nascidos vivos, enquanto a 
média nacional é de 14,8”, avalia Veveu.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Em Sobral
Ministro da Saúde anuncia verba de R$ 9,6 milhões 

para o Hospital Regional Norte
Em visita realizada a Sobral, na manhã 

desta sexta-feira (31), o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, acompanhado do gover-
nador do Ceará, Camilo Santana, visitou 
equipamentos de saúde do Município, em 
especial, o Hospital Regional Norte. Segun-
do o prefeito Veveu Arruda, “com toda esta 
estrutura de hospitais e Centros de Saúde da 
Família, nosso Município atende a mais de 1,5 
milhão de pessoas de toda a região norte do 
Estado”.

Na ocasião, foi anunciado o aumento de 
mais R$ 9 milhões anuais para o teto da Saú-
de no Estado do Ceará, direcionados para o 
Hospital Regional de Sobral. Serão investi-
dos R$ 5,4 milhões para habilitar, no âmbito 
da rede cegonha, dez leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal e 30 leitos 
de Cuidado Intermediário Neonatal Con-
vencional, e outros R$ 3,6 milhões para cria-
ção e qualificação de leitos de Enfermaria 
Clínica de Retaguarda.

“Nós sabemos do compromisso que esta 
cidade tem. Do exemplo que ela é para outras 
cidades, não só do Nordeste, mas do Brasil. 
No sentido da organização da assistência, da 
responsabilidade e qualidade de seus traba-

lhadores, do compromisso dos gestores, do 
seu Prefeito, da sua Secretária de Saúde, da 
sua equipe com a saúde da população. Então 
eu fico feliz por estar aqui, mas não surpreso, 
sinceramente, porque nós que acompanha-
mos os indicadores e monitoramos a partir de 

Brasília. Nós sabemos as cidades que fazem a 
lição de casa, que fazem o seu dever bem feito 
e Sobral é uma delas”, afirmou o ministro Ar-
thur Chioro.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Sobral Solar
Prefeitura lança livro sobre trajetória histórica do Município
Aspectos como o patrimônio histórico e cultural, economia, tradição e fé  narram a formação 
do povo sobralense na obra idealizada pelo prefeito Veveu

O Theatro São João foi palco, na noite da 
última quinta-feira (30), da solenidade de 
lançamento do livro ‘Sobral Solar’. O even-
to integrante da agenda comemorativa aos 

242 anos do município, contou com a parti-
cipação da Banda de Música e do Coral de 
Vozes de Sobral e reuniu intelectuais, auto-
ridades e população.

De acordo com o prefeito Veveu a pu-
blicação da obra significa não apenas um 
marco histórico, mas um referencial da atual 
conjuntura de Sobral. “Este livro representa 
um legado deixado para as gerações futuras, 
pois nos leva ao passado por meio de memó-
rias e imagens belíssimas, nos mostra o pre-
sente em que estamos e nos faz olhar para 
um futuro almejado, nos dando a certeza de 

que podemos superar as dificuldades, uma 
vez que podemos enxergar esse futuro atra-
vés dos nossos indicadores que nos provam 
que isso é possível, pois temos a melhor rede 
de ensino pública do País, o menor índice de 
mortalidade infantil, as menores taxas de 
desemprego e um dos maiores índices econô-
micos, e tudo isso torna Sobral cada vez mais 
humana”, concluiu.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br). 

140 Apicultores
Prefeitura inaugura primeira Casa do Mel com 
certificação Selo de Inspeção Municipal

Cerca de 200 pessoas participaram, na 
última sexta-feira (31),  da reinauguração 
da Casa do Mel, localizada no Sítio São Fran-
cisco, no distrito do Jordão. Com o intuito 
de beneficiar a produção de apicultores 
que atuam na cidade, o equipamento é o 
primeiro que possui certificação do Selo de 
Inspeção Municipal (S.I.M.) em toda a Re-
gião Norte do Estado.

 “Hoje, toda a nossa comunidade está 
realizando um sonho. A Casa do Mel é um 
equipamento que traduz o trabalho e o esfor-
ço dos 140 apicultores dessa região que pro-
duzem mel de qualidade”, ressaltou Antônio 
Mateus, líder comunitário da região. Segun-
do ele, “a partir de agora, todos os apicultores 
terão seu trabalho reconhecido”.

Dentre outros benefícios, com a reinau-
guração da Casa do Mel, os produtos cer-
tificados poderão ser comercializados in-
clusive nas prateleiras dos supermercados. 
Para a secretária da Agricultura e Pecuária 

de Sobral, Luiza Barreto, esse é um momen-
to muito importante para a cidade. “É uma 
grande conquista dos apicultores, técnicos da 
Seagri e pecuária como um todo”. 

Por fim, a titular da Seagri reiterou mais 
um compromisso da Prefeitura de Sobral 
com a comunidade pecuarista e agrícola 
do Município. “Até dezembro de 2016, temos 
como meta certificar mais quatro Casas de 
Mel, nos distritos do Jordão, Varjota dos Ma-
chados, Taperuaba e Setor VI, que envolve os 
Distritos de Jaibaras e Bonfim’’.

‘Parque da Luz’ de Sobral recebe Exposição 
Científica ‘ExperCiência’

A partir desta segunda-feira (3), o ‘Par-
que da Luz’ de Sobral sediará a Exposição 
ExperCiência. Com experiências práticas e 
educativas e o intuito de proporcionar uma 
viagem ao universo científico,  a exposição, 
que se dividirá entre o Planetário, o Museu 
do Eclipse e o Observatório Henrique Mo-
rize, ficará aberta à visitação até o próximo 
dia 25 agosto.

Ao todo, são mais de 20 experimentos 
que possibilitam aos visitantes a compreen-
são de algumas experiências da física. Todos 

os experimentos contam com painel expli-
cativo e monitores treinados que acompa-
nharão os visitantes em todas as atividades.

Experimentos como Gerador de Vann-
dergraph, Mala Maluca, Bobina de Tesla, Es-
pelho Frente a Frente, Bola Suspensa, Sopro 
que Suga, Hastes de Ressonância, Pêndulo 
de Newton, Cordas do Violão, Basquete Im-
possível, Poço Gravitacional, entre outros, 
integram o acervo da Exposição.

 Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).


