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Dentro da vasta programação 
do aniversário de Sobral, na 
próxima sexta-feira (3), o Pre-

feito Veveu fará a entrega do Prêmio 
Escola Aprender Melhor. A solenidade 
será realizada na Praça do Teatro São 
João, a partir das 19h30, com premia-
ção dos educadores do Município que 
atingiram as metas de aprendizagem 
ao final do ano de 2014.

Em seguida, a festa dos 242 anos 
ficará por conta dos baianos Moraes 
Moreira e David Moraes, que subirão 
ao palco montado na praça às 22h. O 
show comemora os 40 anos do álbum 
‘Acabou Chorare’, dos Novos Baianos e 
trará músicas como ‘Preta, Pretinha’ e 
‘Brasil Pandeiro’.

NESTA SEXTA 
Prêmio Escola Aprender Melhor e show de Moraes Moreira 

e Davi Moraes marcam festa dos 242 anos de Sobral
Prêmio Escola Aprender Melhor

Serão premiados 201 educadores, 
entre professores, diretores, coorde-
nadores e secretários escolares, de 
22 escolas públicas do ensino infantil 
ao 9º ano, com troféus e uma premia-
ção em dinheiro no valor total de R$ 
341.200,00.

Criado pela Prefeitura de Sobral, o 
Prêmio é o reconhecimento pelo esfor-
ço de educadores em favor da apren-
dizagem e faz parte do Projeto Escola 
Aprender Melhor, que investe em três 
eixos: infraestrutura, valorização do 
magistério e fortalecimento da gestão 
com foco na aprendizagem escolar.

Confira a lista das escolas premiadas 
no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

O prefeito Veveu Arruda e o secretário 
da Ciência, Tecnologia e Educação Superior 
do Estado, Inácio Arruda, visitaram, na tar-
de da última quarta-feira (1º), as obras de 
construção do Restaurante Universitário da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 
localizado no campus Betânia, e o Restau-
rante Universitário do Instituto Federal do 
Ceará - campus Sobral, na antiga CIDAO. 
“A obra tem um alcance social muito grande, 
diante da quantidade de alunos que a UVA 
recebe, diariamente, de vários municípios da 
região”, disse Veveu.

“Essa obra é muito importante para a 
UVA e atende a reivindicação dos estudantes, 
durante todo um processo de luta desenvol-
vido junto aos professores e servidores. Além 
de ser o acesso a alimentação, o restaurante 
também é um local de encontro e confraterni-
zação dos estudantes”, destacou Inácio, que 
durante a visita também avaliou a possibi-

lidade de geração de energia limpa, com a 
instalação de painéis solares, no Restauran-
te que será climatizado.

A UVA tem cerca de 10 mil alunos de 
graduação e pós-graduação stricto sensu, 
nos três turnos, de 55 municípios da Re-
gião Norte. O Restaurante Universitário terá 
capacidade para servir 1.200 refeições (al-
moço e jantar) à comunidade universitária 
dos quatro campi da UVA (Betânia, Junco, 
Derby e CIDAO).  Com investimento de R$ 
1.957.533.62, em recursos do Governo do 
Estado do Ceará, o restaurante terá 920,70 
m² de área construída e tem previsão para 
início do funcionamento em março de 2016.

Prefeito Veveu Arruda e titular da Secitece, 
Inácio Arruda, visitam restaurantes 
universitários em Sobral

Na manhã da quarta-feira (1º), o Pre-
feito de Sobral recebeu, em seu gabinete, 
representantes do Fórum dos Assentados 
e Assentadas da micro região de Sobral. A 
primeira pauta do encontro foi a realização 
de obras de melhorias nas vias de acesso 
dos assentamentos Esperança, Flores, São 
José e Logradouro, no distrito de Aracatia-
çu, e dos assentamentos de Águas Mortas 
e Riachuelo, no distrito de Taperuaba. Essas 
intervenções já foram entregues à popu-
lação, beneficiando diretamente cerca de 
200 famílias. Também foram discutidas as 
reformas nos acessos de outros oito assen-
tamentos, localizados nos distritos de Cara-
cará e Aracatiaçu.

Ainda durante o encontro, foram debati-
das as medidas de convivência com o semi-
árido adotadas pela Prefeitura de Sobral. Os 

representantes dos assentados fizeram um 
mapa das áreas prioritárias para receberem 
obras de construção e reforma de açudes e 
poços. “Fazer o levantamento dos açudes que 
precisam de intervenção, é o primeiro passo 
para conseguirmos essa melhoria. Vamos 
buscar parcerias com os governos estadual e 
federal, garantindo essa melhoria para nossas 
comunidades rurais”, afirmou Veveu Arruda.

Prefeito Veveu Arruda se reúne com 
Fórum dos Assentados

O Show, que acontecerá nesta quin-
ta-feira (2), é gratuito e integra o projeto 
Porto do Som Brasil, do Programa de 
Formação de Plateias e Indústria Criati-
va (Ecoar) e Armazém do Som do Servi-
ço Social do Comércio (Sesc). 

O espetáculo trará o renomado pro-
dutor musical e guitarrista, Mimi Rocha, 
apresentando músicas do seu mais novo 
CD ‘Bom de ouvir ’. Já a apresentação de 
Edu Asaf trará releituras de grandes su-
cessos da música brasileira, dentre as 
canções de seu atual trabalho ‘Para não 
parar mais’. Os shows, que compõem a 
programação das comemorações dos 
242 anos de emancipação política de 
Sobral, são uma realização do Sesc,  Pre-
feitura Municipal e da Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa).
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Mimi Rocha e Edu Asaf
se apresentam no 
Largo das Dores

A provada por unanimidade, no último 
dia 3 de junho, pela Câmara de Vereadores 
de Sobral e sancionada pelo prefeito Veveu 
Arruda, a Lei Municipal de Política Cultural, 
teve todo o processo de sua elaboração, 
aprovação e execução esclarecida à popu-
lação sobralense, durante audiência pública 
realizada, na Casa Legislativa, na noite da 
última terça-feira (30).

A audiência, que foi conduzida pela ve-

readora Christiane Coelho, teve como intui-
to informar que, com a aprovação da Lei nº 
1.471/15 (Lei Municipal de Política Cultural), 
Sobral passou a dispor de um instrumento 
amplamente discutido, revisado, legalizado 
e democraticamente construído, de acordo 
com as determinações e critérios estabe-
lecidos pelo Sistema Nacional de Cultura, 
oriundas dos anseios e das sucessivas de-
mandas sociais existentes.

A sessão solene contou com a presença 
da secretária da Cultura e do Turismo, Eliane 
Leite; do presidente da Ecoa, Roberto Gal-
vão; dos vereadores, Gilmar Bastos, Dr. Este-
vão, Carlos do Calixto, Chico Jóia; do repre-
sentante da Comissão de Direitos Culturais 
da OAB Sobral, Artur Paiva, dentre inúmeros 
integrantes dos Programas Sociais e Cultu-
rais do Município.

Aprovação da Lei Municipal de Política 
Cultural é tema de audiência pública

As sessões, que trarão a produção ‘Mutum’ de classificação li-
vre, são gratuitas e serão exibidas na sala do Cinema Falb Rangel, 
às 19 h, nesta quinta-feira (2) e no sábado (4).

O Cine Falb Rangel funciona na Casa da Cultura de Sobral, lo-
calizada na av. Dom José, 881, Centro.  A iniciativa leva cultura e 
diversão para todos os públicos, com sessões gratuitas todas as 
quintas e sábados e conta com a realização da Prefeitura Munici-
pal de Sobral, através da Secretaria da Cultura e do Turismo. Mais 
informações: (88) 3611-2712.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Cine Falb Rangel exibe sessões gratuitas 
nesta quinta-feira (2) e no sábado (4)

Com o intuito de melhorar a qualida-
de de vida dos moradores do Residen-
cial Nova Caiçara, a Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv) e Secretaria de 
Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente (Seurb), está realizando, desde 
a última terça-feira (30) um mutirão de 
limpeza que contou com a participação 
da comunidade.
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Residencial Nova Caiçara 
recebe mutirão de limpeza

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), lançou na noite 
dessa terça-feira (30), no Centro de Con-
venções, o X Encontro da Beleza de So-
bral – SOBELEZA 2015, uma feira de ne-
gócios e de qualificação profissional do 
setor de imagem pessoal (beleza, moda 
e estética).

Na ocasião, a secretária da STDE, Da-
niela Costa, representando o prefeito 
Veveu Arruda, destacou a importância 
do evento e do setor da área da beleza 
para a economia de Sobral. “Em Sobral, 
temos cerca de mil salões de beleza que 
contribuem para a economia local. Nossa 
expectativa é superar os números do ano 
passado, quando mais de 2 mil pessoas 
participaram dos cursos de qualificação 
oferecidos no evento”, afirmou.
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

SOBELEZA 2015
Prefeitura lança X Encontro 

da Beleza de Sobral


