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Com o segundo melhor Índice do Desenvol-
vimento Humano Municipal (IDHM) do Estado 
do Ceará (0,714), Sobral está entre os quatro mu-
nicípios cearenses que alcançaram um IDH alto, 
atrás apenas de Fortaleza  (0,754) e seguido de 
Crato (0,713) e Eusébio (0,701). É o que aponta 
o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 
divulgado nesta quarta-feira (1º), pela Fundação 
João Pinheiro, do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Veja o 
Atlas no site: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/
perfil_m/sobral_ce.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, participa, nesta sexta-
-feira (3), da cerimônia de lançamento da Rota de Revezamento 
da Tocha Olímpica, em Brasília, com a presença da presidente 
da República Dilma Rousseff, no auditório da Fundação Habita-
cional do Exército.

Sobral é um dos 83 municípios do Brasil escolhidos como 
“cidade celebração” que, além de fazer parte da Rota da Tocha 
Olímpica, vai receber um grande evento, que inclui show musi-
cal com atracão nacional e atracões locais. A escolha de Sobral 
foi feita por uma equipe do Comitê Olímpico Internacional, res-
ponsável pela realização das Olimpíadas de 2016 e anunciada 
no início do mês de maio, em reunião no gabinete do prefeito 
Veveu Arruda.

A chama será acesa em maio de 2016 em Olímpia, na Grécia, e após circular pelo País por 
uma semana, ela será entregue a um representante brasileiro em Atenas. No Brasil, a Tocha 
Olímpica passará  por 250 cidades, num trajeto de 20 mil quilômetros, durante cem dias. A 
tocha será carregada por 10 mil pessoas, que ainda não foram escolhidas.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Sobral receberá Revezamento da Tocha Olímpica
RIO 2016

Sobral tem segundo melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Com o intuito de contribuir para o 
incentivo da interação social e a melho-
ria na qualidade de vida dos habitantes 
de Sobral, o projeto ‘Rua de Lazer’, da 
Secretaria do Esporte de Sobral, ofertará 
atividades para crianças, jovens e adultos.  
Jogos de xadrez, tênis de mesa, damas, 
pintura no rosto, pintura em desenho, cir-
cuito recreativo com jogos lúdicos, futsal, 
badminton, são algumas opções de di-
versão do projeto, que terá sua primeira 
edição realizada na Praça do Patrocínio, a 
partir das 17h, desta sexta-feira (03).
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Como parte da programação comemorativa dos 242 
anos de emancipação política de Sobral, na quarta-feira 
(1º), a Secretaria da Cultura e do Turismo, através da Es-
cola de Música Maestro José Wilson Brasil, promoveu 
uma apresentação musical na Igreja de Santo Antônio, 
no Distrito de Aracatiaçu.

O concerto, que levou o talento e a erudição dos jo-
vens músicos, reuniu cinco grupos musicais da Escola de 
Música de Sobral; Orquestra Jovem, Grupo Starquatro, 
Cello´bass, Flor de Lotus e Coral Vozes de Sobral, todos 
sob a regência do maestro José Brasil de Matos Filho.

Grupos da Escola de Música de Sobral fazem 
apresentação em Aracatiaçu

Sobral 242 anos

Rua de lazer
Prefeitura leva esporte, jogos e 
lazer a população sobralense

A ação de limpeza na localidade de 
Eufrazino Gomes, realizada na última 
quarta-feira (1º), encerrou os trabalhos 
do mutirão de limpeza no distrito de 
Taperuaba. Resultado do trabalho de 30 
homens, usando uma caçamba e uma 
pá mecânica, mais de 15 carradas de lixo 
foram retiradas do local e encaminhadas 
para o aterro sanitário do Município.
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Concluído mutirão de limpeza 
no distrito de Taperuaba

As comunidades dos bairros Paraí-
so das Flores e Alto da Brasília foram as 
duas primeiras a receberem o Projeto Co-
leta Seletiva Agendada no mês de julho. 
Equipes da prefeitura responsáveis pela 
limpeza urbana estiveram durante toda 
a quarta-feira (1º) atendendo moradores 
que puderam converter o material reco-
lhido em bônus na conta de energia, por 
meio do programa Ecoelce, da Compa-
nhia Energética do Ceará (Coelce).
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Coleta Seletiva Agendada 
percorre 15 bairros e distritos 

no mês de Julho“É um sonho realizado. Fizemos planos durante anos e agora o nos-
so dia chegou”, comemora, emocionada, Daniele Pereira, que na noi-
te da última quarta-feira (1º) oficializou a união com Diego Soares, 
durante o primeiro casamento comunitário realizado no Residencial 
Nova Caiçara. Além de Daniele e Diego, que vivem juntos há 5 anos 
e já têm um filho, outros 29 casais também participaram do enlace 
matrimonial.

“É muito importante que o ambiente de convivência das pessoas 
seja de fraternidade, de amor, de bem querer. E esse foi nosso propósito 
ao planejarmos o casamento comunitário no Residencial Nova Caiçara, 
pensamos na felicidade das famílias”, explicou o Prefeito de Sobral. “A 
boa vida da família tem uma consequência natural na segurança, no 
sentido de proteção, no desenvolvimento, no olhar para o futuro”, con-
cluiu Veveu Arruda, que durante a cerimônia sorteou 10 viagens de 
lua de mel para Jericoacoara.

A celebração foi realizada pelo juiz de paz Ernildo Costa e contou 
com a colaboração do Padre João Batista Frota e do Pastor Betinho, 
que abençoaram os casais. Além deles, familiares e amigos dos noi-

vos e secretários municipais acompanharam o casamento. “Não só 
os casais se aproximaram, mas as famílias se aproximaram umas das 
outras, fortalecendo vínculos comunitários”, destacou a secretária de 
Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza (Seds), Valdí-
zia Bezerra, e garantiu que “até o final do ano serão realizados, ainda, 
mais cinco cerimônias semelhantes a essa nos territórios atendidos pe-
los outros Cras de Sobral”.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

No próximo dia 5 de julho, Sobral estará completando 242 anos de 
emancipação política, e para festejar a data e as conquistas do 
Município ao longo de sua história, a Prefeitura irá realizar uma 

grande festa na Praça do Theatro  São João, ao som dos baianos Moraes 
Moreira e David Moraes, nesta sexta-feira (3).

No palco, montado em frente ao Theatro, serão tocadas músicas 
como ‘Preta, Pretinha’ e ‘Brasil Pandeiro’. As canções fazem parte do ál-
bum ‘Acabou Chorare’, dos Novos Baianos, lançado há 40 anos e que, até 
hoje, são cantadas.

Prêmio Escola Aprender Melhor
Antes do show musical, o prefeito Veveu Arruda fará a entrega do 

Prêmio Escola Aprender Melhor. A solenidade, que também será reali-
zada na Praça do Teatro São João, a partir das 19h30, premiará os edu-
cadores do Município que atingiram as metas de aprendizagem ao final 
do ano de 2014.

Criado pela Prefeitura de Sobral, o Prêmio é o reconhecimento pelo 
esforço de educadores em favor da aprendizagem e faz parte do Projeto 
Escola Aprender Melhor, que investe em três eixos: infraestrutura, valo-
rização do magistério e fortalecimento da gestão com foco na aprendi-
zagem escolar.

242 AnOS
Moraes Moreira e David Moraes comandam 

aniversário de Sobral

Emoção toma conta do Residencial 
nova Caiçara durante casamento 
comunitário


