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Durante Seminário
Profissionais de psicologia, assistência social 
e direito debatem sistema de adoção brasileiro

Encerrando a comemoração dos 15 
anos de implantação do Abrigo Domiciliar 
de Sobral, na manhã desta quarta-feira (26), 
foi realizado o ‘I Seminário de Proteção So-
cial Especial de Alta Complexidade’. O en-
contro reuniu autoridades e profissionais de 
psicologia, assistência social e direito, para 
discutir o sistema de adoção brasileiro e 
apresentar o trabalho feito em Sobral com 
crianças em situação de vulnerabilidade. 

Na rotina das crianças e adolescentes 
abrigadas, está o ensino regular em es-
colas municipais, acompanhamento com 
profissionais da saúde e acompanhamento 
psicológico. “Nossa proposta é acolher pro-
visoriamente crianças e adolescentes com 
idades entre 6 e 17  anos, que se encontram 
em situação de risco temporário, mas, princi-
palmente, reconstruir os vínculos familiares e 
comunitários”, explicou a coordenadora do 
Abrigo, Sabrina Oliveira. “Apesar do impor-
tante trabalho desenvolvido pelo Abrigo, os 
esforços da Prefeitura de Sobral são direcio-
nados para que, a cada dia, menos crianças 
precisem desse tipo de assistência”, destacou 
o vice-prefeito Carlos Hilton Soares.

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

II Torneio Inter Naes de Futsal consagra 
equipes campeãs

Na última terça-feira (25), o Ginásio Po-
liesportivo Dr. Plínio Pompeu foi palco da  fi-
nal do Torneio de Futsal do Núcleo de Aten-
ção Esportivo Social (NAES), que consagrou 
três equipes como campeãs, nesta que é a 
segunda edição. Independente, Vasco e Fla-
mengo das Pedrinhas foram as vencedoras 
nas modalidades sub 11, 13 e 15, respecti-
vamente.

Ao todo, participaram da competição 24 
equipes participantes do NAES, bem como, 
parceiros inseridos nas comunidades e bair-

ros de Sobral. O torneio movimentou um 
público aproximado de 300 pessoas, entre 
pais de atletas, técnicos e competidores.

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

Palestra do arquiteto Glauco 
Campello reúne arquitetos e 

estudantes na Casa da Cultura 

Com a sala do Cine Falb Rangel lo-
tada, o arquiteto e palestrante, Glauco 
Campello, falou sobre ‘Novas edificações 
e projetos de edifícios novos em sítios 
históricos’. No evento, realizado na noite 
da última terça-feira (25), o ex-presidente 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN)  lançou ainda a 
publicação ‘Glauco Campello: Cadernos 
de Arquitetura’, que faz um apanhado de 
suas principais obras.

Dentre as centenas de pessoas que 
acompanharam a apresentação, estavam 
o presidente da Escola de Cultura, Comu-
nicação, Ofícios e Artes (ECOA), Roberto 
Galvão; a secretária da Agricultura e Pecu-
ária de Sobral, Luíza Barreto; a secretária 
de Urbanismo, Gizella Gomes, e o arquite-
to e artista plástico, Campelo Costa.

O encontro, que integra as ações do 
Projeto Poética da Cidade, do Programa 
de Formação de Plateias e Indústria Cria-
tiva (Ecoar), é uma realização da Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes de 
Sobral e conta com o apoio da Prefeitura 
de Sobral, através da Secretaria da Cultu-
ra e do Turismo, e o suporte financeiro do 
Governo do Estado do Ceará, por meio da 
Casa Civil.

Modalidades sub 11, 13 e 15

Na manhã da última quarta-feira (26), o chefe de gabinete 
da Prefeitura de Sobral, Luciano Arruda, participou de 
reunião com representantes da Infraero e da Secretaria 

da Aviação Civil (SAC) para discutir as perspectivas do padrão 
da estrutura do novo aeroporto, além de apresentar a localiza-
ção do equipamento. Com uma distância de 22 quilômetros 
do Centro de Sobral, o terreno de 557 hectares, situado na 
estrada para Santana do Acaraú, foi decretado, pelo prefeito 
Veveu Arruda, como área de utilidade pública e já foi aprovado 
pelo Comando da Aeronáutica (Comaer).

Definida área do novo projeto padrão do
aeroporto de Sobral

Ainda durante o encontro, realizado na Secretaria de Obras do Estado do Ceará, foi discutido o projeto padrão do Plano de Aviação Regio-
nal, do Programa de Investimentos em Logística – Aeroportos, do Governo Federal. Por fim, ficou marcada, para a tarde desta quinta-feira (27), 
uma visita da comitiva às imediações do terreno que receberá as obras.

Conheça o terreno desapropriado pelo prefeito Veveu Arruda para a construção do novo aeroporto de Sobral

Em Brasília
Prefeito Veveu Arruda participa de 
audiência com ministro dos Transportes 
para discutir intervenções na BR-222

Por solicitação do deputado federal Le-
ônidas Cristino, a audiência realizada na tar-
de da quarta-feira (26), com o ministro dos 
Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, foi 
direcionada para tratar de projetos e obras 
pendentes ou não concluídas na BR-222, 
no Estado. Além de Veveu Arruda, foram 
convidados para o encontro os prefeitos de 
municípios de área de influência da rodovia 

federal e deputados da banca-
da cearense.

Em pauta, a conclusão da 
construção da variante Frios, 
em Umirim; a conclusão do contorno na 
cidade de Umirim; a conclusão da cons-
trução do contorno de São Luis do Curu; a 
conclusão das variantes na travessia urbana 
da cidade de Tianguá; a duplicação do Anel 

Viário de Fortaleza; a duplicação do trecho 
da BR-020 – entrada do Porto do Pecém, e a 
manutenção do trecho que liga Fortaleza à 
divisa do Ceará com o Piauí.

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


