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Pela 5ª vez | Prefeito Veveu Arruda é reconhecido 
como um dos melhores Prefeitos do Ceará

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, foi 
homenageado na noite da última 
quinta-feira (6), durante a solenida-

de de Premiação dos Melhores Prefeitos do 
Ceará 2014/2015. O ranking coordenado 
pela PPE Promoções e Eventos elege, há 28 
anos, os gestores com melhor desempenho 
na administração de seus municípios. Rece-
bendo o título pela quinta vez, Veveu subiu 
ao palco acompanhado pela primeira dama 
de Sobral e vice-governadora do Estado, 
Izolda Cela.

Ao agradecer o reconhecimento, o ges-
tor sobralense destacou os projetos da Pre-
feitura que já impactaram positivamente a 
vida da população do Município. “Essa se-
mana inauguramos o 8º centro de educação 
infantil. Equipamentos como ele garantem 
uma formação de qualidade desde os primei-
ros anos de vida. E já estamos colhendo os fru-
tos dessas ações”, afirmou Veveu.

A solenidade contou com a presença do 
governador Camilo Santana, além de prefei-
tos, vereadores e servidores dos 35 municí-

pios homenageados. Camilo Santana desta-
cou a importância da premiação. “Esse é um 
momento de estimular e reconhecer o traba-

lho desses homens públicos que dedicam suas 
vidas pelo bem dos cearenses”, disse Camilo.

Palácio da Abolição | Prefeito Veveu Arruda participa do lançamento do 
‘Pacto por um Ceará Pacífico’

O Prefeito de Sobral esteve no Palácio 
da Abolição, na manhã da última sexta-feira 
(7), durante a solenidade de lançamento do 
Pacto por um Ceará Pacífico, ação interseto-
rial na área de segurança pública inserida 
no âmbito do Plano de Governo “Sete Ce-
arás”. O programa faz parte da elaboração 
do Plano de Governo pautado pelo diálogo 
com diversos segmentos da sociedade an-
tes mesmo da posse de Camilo Santana e é 
coordenado pela vice-governadora, Izolda 
Cela.

“A ideia que se tem discutido desde ja-

neiro é de reunir todos os segmentos. Vamos 
melhorar a qualidade da saúde, educação, ur-
banizar as áreas, promover atividades espor-
tivas. Tudo isso discutido com a comunidade, 
pois são eles quem sentem, no dia a dia, os 
problemas. Esse movimento não é do Estado, 
da Prefeitura, do Tribunal de Justiça, ou da 
Assembleia Legislativa, mas de todos os cea-
renses”, destacou Camilo Santana durante a 
cerimonia, que contou com a presença de 
cerca de 1500 pessoas, dentre elas o Minis-
tro da Justiça, Eduardo Cardoso.

É fundamental que juntos, governos fede-
ral e estadual, combatam a violência e enfren-
tem esta realidade que é o que toda a popu-
lação brasileira deseja. Eu tenho certeza que 
a segurança pública do Ceará vai enfrentar o 
crime organizado e à violência com mais efi-
ciência, melhores métodos e bons resultados”, 
afirmou o Ministro da Justiça.

Mentora do “Pacto Por Um Ceará Pacífi-

co”, a vice-governadora Izolda Cela, salien-
tou a importância da intersetorialidade das 
ações do programa. “Os resultados positivos 
dos índices de crimes violentos letais é, por 
hora, um mérito das forças de segurança, po-
rém precisamos ver além. Assim, precisamos 
realizar não só ações específicas de segurança 
pública, mas ações sustentáveis e interseto-
riais para avançarmos ainda mais. Para mim, 
a questão da diminuição da desigualdade 
fala com a alma, pois nós que conhecemos 
um pouco das narrativas do Ceará profundo, 
sabemos a diferença que se dá na vida das 
pessoas. Vamos trabalhar numa via de mão 
dupla, com a participação direta das enti-
dades públicas, privadas e sociedade”,  disse 
emocionada.

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

Workshop Interdisciplinar encerra Semana 
Sobralense de Aleitamento Materno

A Prefeitura de Sobral encerrou na últi-
ma sexta-feira (7) a Semana Sobralense de 
Aleitamento Materno. A campanha, que 
acontece anualmente, é uma realização da 
Estratégia Trevo de Quatro Folhas e mobi-
liza todos os Centros de Saúde da Família 
do Município, com ações voltadas para a 
conscientização sobre a necessidade da 
amamentação, principalmente, nos seis pri-
meiros meses de vida da criança.

Entre as atividades foram destaques 
a caminhada pelo centro da cidade, a co-
roação das ‘Princesas do Aleitamento’ e o 
Workshop Interdisciplinar do Aleitamento 
Materno. A caminhada, que aconteceu no 
sábado (1º), reuniu mães sociais, agentes 
comunitários de saúde, enfermeiros das 
equipes de Saúde da Família e vários parcei-
ros, chamando atenção da população para 
a temática.

Já na quinta-feira (6), aconteceu a coroa-

ção das ‘Princesas do Aleitamento’, que pre-
miou 36 mulheres por seus esforços em dar 
a seus filhos, exclusivamente, leite materno 
nos seis primeiros meses, apesar das dificul-
dades enfrentadas. “Fico muito feliz em saber 
que essas mães amamentaram seus filhos 
exclusivamente com leite materno durante os 
seis primeiros meses de vida”, afirmou a secre-
tária da Saúde, Monica Lima.

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

Reunião discute melhorias na estrutura e no 
plano de manejo da Pedra da Andorinha

Realizado na última quinta-feira (5), na 
sede da Secretaria do Meio Ambiente do Es-
tado (SEMA), em Fortaleza, o encontro tra-
tou do fortalecimento da Unidade de Con-
servação Pedra da Andorinha, bem como a 
implantação de melhorias na estrutura físi-
ca e no plano de manejo.

A reunião, que trouxe significativos avan-
ços para a unidade de conservação, contou 
com a presença do secretário do Meio Am-
biente do Ceará, Arthur Bruno; da gestora 
das Unidades de Conservações do Estado, 
Dóris da Silva; do superintendente da Autar-
quia Municipal do Meio Ambiente (AMMA), 
Wilson Angelim; do procurador da AMMA, 
Marcelo Linhares, e do gerente da Unidade 
de Conservação Refúgio de Vida Silvestre - 
Pedra da Andorinha, Francisco Ávila.

A Unidade de Conservação ‘Pedra da 
Andorinha’, que teve seu plano de manejo 
iniciado em maio deste ano, é localizada no 
distrito de Taperuaba, cerca de 70 quilôme-
tros distante da sede de Sobral, e é o único  
refúgio de vida silvestre do Estado do Ceará.

Abrigo Domiciliar de Sobral promove manhã 
de lazer para crianças

Como parte das muitas atividades que o 
Abrigo Domiciliar de Sobral vem realizando 
em comemoração aos 15 anos de implanta-
ção do equipamento no Município, na últi-
ma sexta-feira (7) aconteceu uma manhã de 
lazer no Clube da Associação dos Emprega-
dos da Santa Casa (AESC). Com a participa-
ção da equipe do Abrigo, além de banho de 
piscina, o grupo participou de uma gincana 

e muitas outras brincadeiras.
Com capacidade de receber até dez 

crianças, que tiveram algum de seus direi-
tos violados, o Abrigo Domiciliar de Sobral 
atende hoje nove menores e conta com 
uma equipe multiprofissional de assistente 
social, psicóloga, cuidadores, auxiliares de 
cuidadores e motorista.

II Torneio Inter NAES 
de Futsal começa nesta 

segunda (10)
A segunda edição do Torneio de fut-

sal do Núcleo de Atenção Esportivo So-
cial (NAES) terá início nesta segunda-fei-
ra (10), a partir das 17h. Participarão da 
competição 24 equipes integrantes do 
NAES, bem como os parceiros inseridos 
nas comunidades e bairros de Sobral, 
nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

O torneio, que é uma realização da 
Prefeitura de Sobral, por meio da Secre-
taria do Esporte, será realizado no Giná-
sio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, situ-
ado na Rua Mauro Andrade 400, bairro 
Alto da Brasília. Mais informações: (88) 
3614-7288/3614-7531.

Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa é tema do Café com 

o Prefeito Veveu 

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu, desta segunda-feira 
(10), aborda a Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa, recentemente regula-
mentada em Sobral. “Essa lei promove 
a desburocratização no processo de 
abertura de empresas, incentivando a 
formalização. Em Sobral, nós temos 4 mil 
micro empreendedores individuais (MEI), 
que passam a ter acesso a todos os bene-
fícios da previdência social, como auxílio 
doença, auxílio maternidade, aposenta-
doria, entre outros”, explica o Prefeito.

O programa Café com o Prefeito 
Veveu é produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de Sobral e 
transmitido por uma rede de emissoras 
de rádio do Município, às segundas-
-feiras, sempre às 7h. O programa é 
reapresentado às quintas-feiras, no 
Programa Quinta com o Prefeito Veveu, 
sempre às 11h55min. 

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (10) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


