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Prefeito Veveu Arruda visita Posto de Saúde da 
Família do distrito de Bonfim

Acompanhado do vice-prefeito, Carlos 
Hilton Soares, e do vereador Galdêncio, o 
prefeito de Sobral, Veveu Arruda, visitou, 
na manhã da última sexta-feira (28), o Pos-
to de Saúde da Família (PSF) do distrito do 
Bonfim. Recebida pela equipe da unidade, 
a comitiva visitou a estrutura do Posto e os 
serviços prestados à população daquele 
distrito.

“Esta foi uma das primeiras unidades de 
saúde que inaugurei na minha gestão. Fico 
muito feliz de poder voltar e ver que está tudo 

funcionando de forma correta, com profissio-
nais gabaritados, ofertando serviços de quali-
dade, que vão do atendimento à medicação”, 
avaliou o Prefeito. 

As visitas aos PSFs devem se estender a 
todo o Município e, em seguida, acontecerá 
também nas escolas. “A ideia é visitar todas 
as nossas estruturas de saúde e educação 
para conversar tanto com os profissionais, 
quanto com os usuários, visando melhorar 
ainda mais os nossos serviços”, concluiu Ve-
veu.

Prefeitura de Sobral inicia 
cadastro do Garantia-Safra 
2015/2016 nesta terça (1º)

Nesta terça-feira (1º), a Prefeitura de 
Sobral dará início ao cadastramento dos 
agricultores do município que serão be-
neficiados com o Programa Garantia-Sa-
fra 2015/2016. Podem se inscrever, agri-
cultores familiares com renda mensal de 
até 1,5 salários mínimos (per capta), que 
estejam cultivando áreas não irrigadas 
(arroz, algodão, feijão, mandioca ou mi-
lho) com até 10 hectares. Para o cadas-
tros devem ser apresentadas cópias do 
CPF e RG, documento da terra (INCRA) 
ou contrato - constando a área total em 
hectares - e a Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) atualizado.

No ano passado foram beneficiados 
3.819 agricultores. Para este ano, a previ-
são é cadastrar 4.000 agricultores do Mu-
nicípio. O cadastramento será feito por 
uma equipe de técnicos da Secretaria de 
Agricultura e Pecuária (Seagri), Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Ceará (Ematerce) e Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Agricultores e Agricul-
toras Familiares de Sobral.

O Programa Garantia-Safra é um 
seguro pago pelos governos Federal, 
Estadual e Municipal, com o objetivo 
de garantir renda mínima para a sobre-
vivência dos agricultores, em caso de 
perda igual ou superior a 50% da lavou-
ra. Cada agricultor deve pagar R$ 14,90 
para aderir ao Programa. Os municípios 
contribuem com R$44,63, por agricultor 
cadastrado e o Governo do Estado in-
veste R$ 89,25, enquanto a União paga 
R$ 297,50, por agricultor. Saiba mais: 
(88)3611-5835.

Veja o Calendário de cadastramen-
to do Garantia-Safra 2015/2016 no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Dom Vasconcelos
Novo Bispo de Sobral toma posse em solenidade 

que reuniu mais de 8 mil fiéis

Com a presença de católicos de toda a 
Região Norte, o novo Bispo de Sobral, 
Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, 

tomou posse, no último sábado (29), duran-
te uma missa campal realizada na praça da 
Catedral de Nossa Senhora da Conceição. A 
cerimônia reuniu mais de 8 mil fiéis, dentre 
eles, o prefeito do Município, Veveu Arruda, 
e a governadora em exercício, Izolda Cela. 
O religioso é o oitavo bispo diocesano de 
Sobral. Ele substitui Dom Odelir José Magri, 
que esteve no cargo desde 2010 e foi trans-
ferido para Chapecó, em Santa Catarina.

Em sua homilia de início de ministério, 
Dom Vasconcelos destacou que sua missão 
em Sobral é servir a Deus estando sempre 
à disposição do outro. “Podemos dizer que 
mais importante que a minha vinda para 
Sobral é reafirmarmos nossa disposição pes-
soal de procurar viver unidos a Deus, de nos 
empenhar em fazer sua vontade, de nos co-
locar generosamente a serviço da Igreja e de 
todas as pessoas. Isso sim será relevante e fará 
a diferença para o aperfeiçoamento de nossa 
vida e de nossa missão como Igreja”, afirmou 
o novo bispo de Sobral.

Em sua fala, o Prefeito de Sobral fez re-
ferência à importância da Igreja Católica 
para a história do Município e desejou boas 
vindas ao Bispo. “Sobral deve muito a Igreja 
Católica, desde a sua fundação até os dias 
atuais, afinal, foi aqui que nasceu uma das 
maiores referências da história do catolicis-
mo, o Padre Ibiapina, que seguiu a fundo os 
preceitos apostólicos, sendo um dos maiores 
evangelistas dos sertões. Em nome dele, e de 
todos os sobralenses, desejo que Dom Vascon-
celos inicie em nossa cidade um novo tempo, 
de amor e solidariedade”, exaltou Veveu Ar-
ruda.

De acordo com a governadora em exer-
cício do Ceará, Izolda Cela, “a Igreja Católica 
tem o compromisso de trazer para as pessoas 
o sentimento da fé e a esperança de paz. E é 
com este sentimento e com esta esperança 
que recebemos o nosso novo bispo, com a 
certeza que dias melhores virão para os so-
bralenses”. A solenidade, que contou com 
a presença dos 81 padres que representam 
a diocese sobralense, reuniu autoridades 
como o arcebispo de Fortaleza, José Antô-
nio Aparecido Tosi Marques; o deputado 

federal, Leônidas Cristino; o presidente do 
Conselho Estadual da Educação do Estado, 
Padre Zé Linhares; vereadores e secretários 
municipais.

No último sábado (29), a vice governa-
dora do Ceará e primeira dama de Sobral, 
professora Izolda Cela, esteve no Município, 
pela primeira vez, como titular do executi-
vo estadual. Ela assumiu interinamente o 
Governo, por ocasião da viagem de Camilo 
Santana a China em uma missão oficial a 
convite do Governo Federal.

Em Sobral, a Governadora foi recebida 
pelo prefeito Veveu Arruda, secretários mu-
nicipais, comunicadores e populares. Izolda 
participou da solenidade de posse do novo 
Bispo de Sobral, Dom Vasconcelos, realizada 
na praça da Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição.

Sobre Izolda
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho nas-

ceu em Sobral, em 9 de maio de 1960. É ca-
sada com José Clodoveu de Arruda Coelho 
Neto (Veveu), atual prefeito de Sobral, com 
quem tem quatro filhos.

A vice-governadora é formada em psi-
cologia (Universidade Federal do Ceará), 
especializada em Educação Infantil (Univer-
sidade Estadual do Ceará) e Gestão Pública 
(Universidade Estadual Vale do Acaraú-
-UVA). É mestre em Gestão e Avaliação da 
Educação Pública pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (MG) e professora do curso 
de Pedagogia da UVA.

Izolda Cela se destacou no meio polí-
tico com sua gestão à frente da Secretaria 
de Educação do Ceará, entre 2007 e 2014, 
quando levou o estado a ser referência no 
país no setor. Ela foi também secretária de 
Educação de Sobral de 2005 a 2006 e subse-
cretária de Desenvolvimento da Educação 
na gestão municipal de 2001 a 2004.

Pela primeira vez
Izolda Cela visita Sobral 
como governadora
em exercício


