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Sobral receberá Revezamento 
da Tocha Olímpica

Sobral está entre os 82 municípios do Brasil escolhidos 
como “cidade celebração” que, além de fazer parte da Rota 
da Tocha Olímpica, receberá um grande evento, com show 
musical. O anúncio oficial foi feito, nesta sexta-feira (3), em 
Brasília, numa solenidade com a presença da presidenta da 
República Dilma Rousseff, da qual o prefeito Veveu Arruda 
participou. “Isso significará, sem dúvidas, para a população 
desses municípios um acontecimento extremamente im-
portante”, disse a Presidenta.

Para o prefeito Veveu Arruda, “é um marco histórico a 
Tocha Olímpica passar a noite em Sobral. Vai ficar marcado 
na nossa história e na memória de muitas pessoas que vão poder participar deste evento. Isso 
também reforça toda ação na área do esporte que desenvolvemos, como a maior competição 
de futebol amador do Nordeste, a Copa Sobral, e todas as modalidades esportivas existentes 
em Sobral têm o nosso apoio”.

Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

RIO 2016

O Programa de Liderança Executiva 
no Desenvolvimento da Primeira Infân-
cia, para o qual o prefeito Veveu Arruda 
foi convidado pelo Núcleo Ciência Pela 
Infância (NCPI),  terá início com um curso 
de liderança executiva de uma semana de 
duração, entre os dias 9 e 14 de agosto, na 
Universidade de Havard. O Programa será 
ministrado por pesquisadores e profissio-
nais de nível internacional que lidam com 
o desenvolvimento da primeira infância e 
a implantação de programas e políticas.

 Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeito de Sobral é
convidado para Programa de 
Desenvolvimento da Primeira 

Infância da Universidade de Havard

Foi o Prefeito Veveu Arruda quem anunciou o início do show 
realizado no palco montado ao lado do Theatro São João. Os 
baianos Moraes Moreira e David Moraes cantaram músicas 

eternizadas pelos Novos Baianos como ‘Preta, Pretinha’ e ‘Brasil 
pandeiro’, embalando a multidão por quase duas horas. A apre-
sentação deu continuidade à programação comemorativa de ani-
versário de Sobral, iniciada com o show de Tony Garrido, realizado 
na Margem Esquerda do Rio Acaraú, no últimodia 26 de junho.

 
Prêmio Escola Aprender Melhor

Antes do espetáculo musical, o Prefeito de Sobral, Veveu Ar-
ruda; a vice governadora do Estado e primeira dama de Sobral, 
Izolda Cela, e o secretário de Educação do Município, Júlio Cesar 
Alexandre, comandaram a entrega do Prêmio Escola Aprender 
Melhor. A solenidade, que também foi realizada na Praça do Te-

Moraes Moreira e David 
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semana de comemoração

Sobral 242 anos

atro São João, homenageou educadores do Município que atingiram as 
metas de aprendizagem ao final do ano de 2014.

“Essa premiação é consequência de um trabalho de 200 dias letivos em 
uma escola com um currículo secular, com organização escolar secular. Foi 
pensando nisso que a Prefeitura desenvolveu o projeto direcionando para o 
apoio ao professor, pensando no que fazer para que este professor passe ser 
um bom professor e saiba as metas que deve atingir”, explicou Júlio César.

Leia a matéria completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

O Prefeito de Sobral, acompanhado pelo 
deputado federal Leônidas Cristino e o pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
Zezinho Albuquerque, participou na manhã 
do último sábado (04), da gravação do Pro-
grama Show do Ivan Frota em comemora-
ção aos 242 anos de Sobral. “É muito bom vir 
ao Becco e hoje é um dia muito especial, por 
ocasião do aniversário de Sobral,” comemo-
rou Veveu Arruda, que também destacou as 
ações que a prefeitura vem desenvolvendo 
ao longo de sua gestão.

 “Essa oportunidade me leva a fazer boas 
reflexões, pois nós estamos vivendo um novo 
tempo na administração com políticas públi-
cas em diversas áreas, dando continuidade ao 
trabalho que Cid Gomes deixou. Hoje em So-
bral nós temos um acervo de ações que nos dá 
responsabilidade de reafirmar o compromis-
so de melhorar a qualidade de vida daqueles 

que mais precisam, um exemplo disso é que 
estamos desenvolvendo um dos maiores pro-
gramas de distribuição de habitações da his-
tória de Sobral,” concluiu Veveu.

Na ocasião, que ainda contou com o 
lançamento do Livro ‘O poeta do Becco’, 
do autor César Barreto Lima; Zezinho Albu-
querque foi homenageado por sua atuação 

à frente da Casa Legislativa. Além da mas-
siva presença da população e da imprensa 
sobralense, o evento foi prestigiado ainda 
por autoridades, dentre elas, o do secretá-
rio Conservação e Serviços Públicos, Jorge 
Trindade; a secretária da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico, Daniela Costa; 
o diretor e proprietário do Colégio Farias 
Brito, Thales Cavalcante; a vereadora  Chris-
tiane Coelho,  e o comandante do 3º BPM da 
PM-CE, Cel. Carvalho Moura.

Comemoração no Becco do 
Cotovelo reúne população, 
impressa e autoridades

Sobral 242 anos

Cerca de duas mil pessoas estiveram 
reunidas, no último sábado (4), no Derby 
Clube Sobralense durante o Grande Prêmio 
Cidade de Sobral. O evento, planejado para 
homenagear os 242 anos de Sobral, contou 
com a presença do prefeito Veveu Arruda, 
do deputado Federal, Leônidas Cristino, e 
secretários da gestão municipal. A compe-
tição contou com o apoio da Prefeitura de 
Sobral e foi composta por seis páreos que, 
em seus nomes, lembram as conquistas do 
povo sobralense nos últimos anos, decor-
rente do empenho da atual gestão. 

“Sobral é a cidade das grandes conquis-
tas. Somos referência nacional de educação, 
habitação, desenvolvimento econômico e 
humano, enfim, temos muitos motivos para 
comemorar estes 242 anos de emancipação”, 

afirmou Veveu Arruda. Sobral Novo Centro, 
Nova Caiçara e Planetário de Sobral, foram 
algumas das provas especiais que antece-
deram o Grande Grêmio. Na ocasião, o Pre-
feito de Sobral foi homenageado com um 
troféu, que representava as conquistas da 
atual gestão.

“Estou muito feliz e honrado com a pre-

miação, pois ela representa a vitória do povo 
sobralense, que a cada dia tem uma qualida-
de de vida superior”, concluiu Veveu. 

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

Veveu Arruda é homenageado durante 
Grande Prêmio Cidade de Sobral

Sobral 242 anos

Os 242 anos de Sobral também foram cele-
brados pela Igreja Católica. Na noite do domin-
go (5), uma missa conduzida pelo administrador 
apostólico da Diocese de Sobral, Dom José Luiz 
Vasconcelos, e concelebrada pelos padres João 
Vasconcelos, Gonçalo e João Batista Frota, marcou 
o aniversário do Município.

Dentre as autoridades presentes na Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, a celebração contou 
com a presença da vice governadora e primeira 

dama de Sobral, Izolda Cela, do vice prefeito, Car-
los Hilton Soares e do prefeito Veveu Arruda, que 
destacou o trabalho que vem fazendo para garan-
tir os direitos dos mais necessitados, “nós precisa-
mos ser gigantes pela nossa gente, pelo nosso povo, 
precisamos combater as desigualdades que ainda 
existem. E aqui em Sobral, nós trabalhamos nessa 
direção”.

Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Missa comemorativa é realizada na Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Sobral 242 anos


