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Universidade de Harvard
Prefeito Veveu Arruda participa de Programa de Liderança 

Executiva no Desenvolvimento da Primeira Infância

Nos Estados Unidos desde o último 
domingo (9), o prefeito de Sobral, 
Veveu Arruda, participa da primeira 

etapa do Programa de Liderança Executi-
va no Desenvolvimento da Primeira Infân-
cia, para o qual foi convidado pelo Núcleo 
Ciência Pela Infância (NCPI). Essa primeira 
etapa, que terá a duração de uma semana, 
está acontecendo na Universidade de Har-
vard. O Programa está sendo ministrado por 
pesquisadores e profissionais de nível inter-
nacional que lidam com o desenvolvimento 
da primeira infância e a implantação de pro-
gramas e políticas.

Um dos primeiros módulos do curso 
abordou a “necessidade de garantir atenção 
integral de qualidade à primeira infância”, o 
que tem sido uma das prioridades da atual 
gestão, que vem investindo fortemente na 
construção de Centros de Educação Infantil 
(CEI). Oito novos CEIs já foram inaugurados, 
garantindo a assistência a mais de 40% das 
crianças com idades entre 0 e 3 anos.

A participação do Prefeito de Sobral no 
Programa de Liderança reforça o empenho 

da gestão em garantir a implementação de 
ações voltadas para a manutenção dos di-
reitos das crianças, assim como a melhoria 
na qualidade de vida desses pequenos cida-
dãos. Para isso, durante o curso, será elabo-
rado um plano de ação que irá reunir todas 
as estratégias adotadas pelo Município para 
atingir essas metas.

Detalhes do Programa

O Programa de Liderança Executiva em 
Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI) 

pretende engajar políticos, gestores públi-
cos e do terceiro setor em um diálogo em 
termos da ciência do desenvolvimento da 
Primeira Infância e como as lideranças públi-
cas podem aplicar a ciência para minimizar 
alguns dos maiores problemas sociais brasi-
leiros. Baseado nas mais recentes pesquisas 
nos campos das ciências biológicas, com-
portamentais e sociais, assim como nas es-
tratégias de desenvolvimento institucional 
e de lideranças, o Programa vai apresentar, 
aos formuladores de políticas públicas e aos 
gestores sociais, a base de conhecimento e 
as ferramentas necessárias para a concep-
ção e implementação de políticas e progra-
mas sociais mais eficazes. O programa vai 
culminar com o desenvolvimento, por cada 
um dos participantes, de uma proposta de 
projeto de base científica para fortalecer as 
políticas ou programas de Primeira Infância 
em sua região ou área de atuação.

Carlos Hilton Soares assume interi-
namente Prefeitura de Sobral

Durante o período em que Veveu Arru-
da estará participando do Programa de Li-
derança Executiva em Desenvolvimento da 
Primeira Infância, na Universidade de Har-
vard, o vice prefeito Carlos Hilton Soares, 
assume interinamente o cargo de Prefeito 
de Sobral, dando continuidade ao trabalho 
que vem sendo desenvolvido pelo atual go-
verno municipal.

9 pontos de Sobral recebem serviços de reparo 
na rede de iluminação pública

Durante toda esta segunda-feira (10), 
nove pontos do Município de Sobral rece-
beram equipes da Prefeitura para que fos-
sem feitos reparos na rede de iluminação 
pública. A população dos distritos de Sal-
gados dos Machados e Caioca; dos bairros 
Domingos Olímpio, Vila União, Cohab III, 
Parque Silvana II, e do entorno das praças 
São João e Quirino Rodrigues foram as be-
neficiadas com o serviço.

Além de facilitar o trânsito de motoris-
tas, ciclistas e pedestres, essas ações per-
mitem que as pessoas circulem com mais 
segurança pelas praças, ruas e avenidas da 
cidade. “Todos os dias nossa equipe de ilu-
minação pública está restabelecendo pontos 
com baixa iluminação em ruas e praças da 

cidade. O objetivo é permitir que as pesso-
as frequentem com mais conforto o espaço 
público de Sobral”, explicou o secretário de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
Jorge Trindade.

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

Atletas sobralenses se destacam na etapa 
estadual dos Jogos Escolares da Juventude

Francisco Thales Regino Mendes e Lya 
Araujo Sousa, fizeram parte da comitiva so-
bralense que participou da Etapa Estadual 
dos Jogos Escolares da Juventude, no últi-

mo final de semana, em Fortaleza. Dentre os 
12 estudantes do grupo, eles foram os que 
obtiveram melhor resultado, alcançando o 
4° e 6° lugar, respectivamente, na modalida-
de individual de xadrez.

Os Jogos Escolares da Juventude são or-
ganizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro e 
reúnem jovens de todos os estados do País 
em competições de 13 modalidades espor-
tivas, com o intuito de diminuir a evasão 
escolar, promover a socialização e revelar 
novos talentos, incentivando a cultura da 
paz através do esporte.

População do Residencial Jatobá recebe 
mutirão de limpeza da Prefeitura

Com o intuito de melhorar a qualida-
de de vida dos moradores do Residencial 
Jatobá, a Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconv) e da Secretaria de Urbanis-
mo, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente 
(Seurb), realizou nesta segunda-feira (10) 
um mutirão de limpeza que contou com a 
participação da comunidade. 

“Essa ação é importante porque amplia 
o lazer da garotada e elimina possíveis focos 
de doenças. Além disso, é um trabalho de 
conscientização junto à população, pois as 
pessoas têm que trabalhar a cultura da higie-
nização não só em casa, mas também na co-
munidade”, explica o titular da Seconv, Jorge 
Trindade.

Todos os dias, a equipe da limpeza 
pública do Município realiza mutirões de 
limpeza em, pelo menos, três bairros da 
Cidade. Além disso, a Prefeitura dispõe dos 
serviços de Coleta Seletiva Sistemática e 
Agendada, por meio do qual a população 
troca resíduos recicláveis por bônus na con-
ta de energia, através do programa Ecoelce.

Prefeitura divulga resultado 
final do processo de 

seleção pública da AMMA
A Prefeitura de Sobral divulgou, nes-

ta segunda-feira (10), o resultado final 
do processo de seleção pública para 
contratação temporária de profissio-
nais que atuarão como auxiliares de fis-
calização do meio ambiente. Os selecio-
nados irão executar processos voltados 
às áreas de conservação, pesquisa, pro-
teção e defesa ambiental na Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

Confira o resultado final nível mé-
dio e nível superior no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura promove X Conferência 
Municipal de Assistência Social 

nesta quinta (13)

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds), irá 
promover na próxima quinta-feira (13) 
a X Conferência Municipal de Assistên-
cia Social. Durante o encontro, os dele-
gados escolhidos nas pré-conferências 
levarão propostas para a continuação 
dos trabalhos desenvolvidos no Siste-
ma Único de Assistência Social (Suas). 
Realizado pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social (Cmas), o evento tem 
como tema ‘Consolidar o Suas de vez, 
rumo a 2026’ e acontecerá no Centro 
de Convenções de Sobral, a partir das 
7h30.

Na última semana de julho, os seis 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) de Sobral foram palco das 
pré-conferências, quando foram ouvi-
dos os usuários dos equipamentos da 
rede de assistência do Município. Entre 
as pré-conferências, destaque para a 
dos trabalhadores do Suas, que contou 
com a participação de funcionários que 
atuam na rede de assistência social de 
Sobral, como Centro Pop, Cras, Abrigo 
Domiciliar e outros. Os interessados em 
participar podem ligar para a Seds, te-
lefone (88) 3613-2230.

Ao todo, 12 alunos das redes municipal, estadual e privada representaram o 
Município de Sobral na etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude


