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Em Brasília
Prefeito de sobral garante recursos para a construção 

de mais 4 Centros de Educação infantil

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, 
esteve reunido, nesta segunda-
-feira (27), em Brasília, com o pre-

sidente do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, Idilvan Alencar. Em 
pauta, a construção de quatro Centros 
de Educação Infantil (CEI) no Residencial 
Nova Caiçara e no bairro Colina, além da 
construção de quadras cobertas em esco-
las municipais. Juntos, os quatro CEI aten-
derão mais 700 crianças de 0 a 5 anos, do 
berçário às séries iniciais.

Em agosto, o prefeito Veveu irá inau-
gurar o oitavo Centro de Educação Infan-
til, desta vez no bairro Santo Antônio. Já 
foram inaugurados sete novos CEI, benefi-
ciando os moradores dos bairros Novo Re-
canto, Sumaré, Santa Casa, Alto da Brasília, 
Cohab II (Jatobá), Vila União e Domingos 

Olímpio. Ainda este ano, serão inaugura-
dos outros Centros de Educação Infantil, 
nos bairros Terrenos Novos, Padre Palhano 
e Cohab II.

A meta do prefeito Veveu é construir 
mais CEIs, visando ampliar o atendimento 
das crianças de 0 a 3 anos de idade. Com os 
sete CEI já inaugurados pelo prefeito Veveu 
foi possível universalizar o atendimento 
das crianças com idades entre 4 e 5 anos, 
cumprindo a meta do Plano Nacional de 
Educação (PNE), estabelecida para 2016. 

Com o 8° CEI em funcionamento,  43% 
das crianças de 0 a 3 anos de idade serão 
atendidas nas creches do Município e com 
a conclusão de todos os Centros de Edu-
cação Infantil subirá para 75%, o percen-
tual de crianças da mesma faixa etária nas 
creches.

Na próxima sexta-feira (31), a Secre-
taria de Agricultura e Pecuária de Sobral 
(Seagri) irá reinaugurar a Casa do Mel 
do Distrito de Jordão. Além dos 19 pro-
dutores que moram nas localidades do 
Distrito, a casa de beneficiamento de mel 
e cera de abelha, terá capacidade para 
atender os 140 apicultores que atuam 
em todo o Município. Localizada no Sí-
tio São Francisco, esta é a primeira Casa 
de Mel certificada com Selo de Inspeção 
Municipal (S.I.M.) de toda a Região Norte 
do Estado.

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

Casa do mel do distrito de 
Jordão será reinaugurada na 

próxima sexta (31)

O resultado foi divulgado pela Secreta-
ria da Cultura e do Turismo, na manhã desta 
segunda-feira (27). A mostra competitiva 
foi disputada por seis grupos dos distritos 
e sede do Município. O 1º Lugar ficou com 
a Quadrilha Luar do Sertão, que obteve 236 
pontos; Já o 2º e 3º Lugar, ficaram com os 
grupos Estrela do Luar e Pisa na Fulô, com 
232 e 220 pontos, respectivamente.

Os destaques foram para a Quadrilha 
Luar do Sertão com o Melhor Casamento 
– 198 pontos, Melhor Noivo – 239 pontos, 
Melhor Rainha (155 pontos) e Melhor Mar-
cador (159 pontos); Cada quadrilha contou 
com um tempo de 40 minutos para se apre-

sentar ao júri.
Os quatro primeiros colocados recebe-

rão premiação nos valores de R$5 mil, R$3 
mil, R$2 mil e R$1 mil.

secretaria da Cultura e do Turismo divulga 
resultado oficial do Festival de Quadrilhas 2015
Comemorando 19 anos de tradição, cultura e alegria, o Festival de 
Quadrilhas Juninas de Sobral aconteceu nos dias 24 e 25 de julho, na 
Margem Esquerda do Rio Acaraú, e reuniu cerca de 10 mil pessoas

Na última segunda-feira (27), a Prefei-
tura de Sobral, através da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
deu início ao processo de revitalização do 
monumento do Cristo Redentor, localizado 
no bairro Alto do Cristo. Com conclusão pre-
vista até o fim desta semana, o monumento 
está recebendo um novo piso, barra de pro-
teção, pintura e mutirão de limpeza.

“A nossa Secretaria está conservando to-
dos os pontos turísticos e de lazer da cidade. 
Iniciamos hoje a revitalização do monumento 
do Cristo Redentor com o intuito de favorecer 
a comunidade daquela região, ampliando o 
acesso ao lazer e a cultura”, explicou o titular 
da Seconv, Jorge trindade.

A Seconv tem o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida da população deixando 
ruas, praças e avenidas limpas, arborizadas, 
revitalizadas e iluminadas para o bom uso 
dos espaços públicos.

Prefeitura inicia revitalização do monumento 
do Cristo redentor de sobral

Com o intuito de fortalecer as ações de 
limpeza realizadas pela Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), na segunda-fei-
ra (27), foi a vez do bairro Cohab III receber 
o serviço de mutirão. Cerca de 15 homens 
participaram da ação, que contou ainda 
com poda e retirada dos entulhos.

“Com o uso de caçambas e pá mecânica, 

todo o lixo foi recolhido e encaminhado para 
o aterro sanitário. O próximo passo é desper-
tar na população a importância de manter o 
bairro limpo”, explicou o secretário da Se-
conv, Jorge Trindade. O mutirão de limpeza, 
além de conservar as ruas da cidade limpas, 
diminui os riscos de doenças como, por 
exemplo, a dengue. 

moradores da Cohab iii são atendidos pelo 
mutirão de limpeza da Prefeitura

Durante toda a segunda-feira (27), seis 
pontos do Município de Sobral receberam 
equipes da Prefeitura para que fossem fei-
tos reparos na rede de iluminação pública. 
A população do distrito de Patriarca e dos 
bairros Sumaré, Jatobá, Sinhá Sabóia, Par-
que Santo Antônio e Padre Palhano foram  
beneficiadas com o serviço.

Essas ações permitem que as pesso-
as circulem com mais segurança pelas 
praças, ruas e avenidas da cidade. “Todos 
os dias nossa equipe de iluminação públi-
ca está restabelecendo pontos com baixa 
iluminação em ruas e praças da cidade. O 
objetivo é permitir que as pessoas frequen-
tem com mais conforto o espaço público de 
Sobral”, explicou o secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv), Jorge 
Trindade.

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

6 pontos do 
município 
recebem serviço 
de reparo na rede 
de iluminação 
pública

A obra, idealizada pelo prefeito Veveu Arruda a partir do anseio de 
reunir imagens e textos que retratem a trajetória histórica do Municí-
pio, será lançada nesta quinta-feira (30), às 19h30, no Theatro São João, 
como parte da agenda comemorativa aos 242 anos de Sobral.

A publicação, que levou dois anos para ser concluída, reúne aspec-
tos como a imponência do patrimônio histórico, cultural, artístico, eco-
nômico, a determinação do povo sobralense e as belezas naturais per-
tencentes à cidade. Fontes como o acervo do Museu Dom José, relatos 
dos proprietários de prédios e casarões históricos, pesquisas junto aos 
artesãos e comerciantes, dentre outras, compõem a temática abordada 
na coletânea.

Com produção gráfica de Gentil Barreira, o livro conta com o apoio 
do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria 
da Cultura e do Turismo, e da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e 
Artes (Ecoa).

Serviço:
Lançamento do livro “Sobral Solar”
Data: 30 de julho (quinta-feira)
Horário: 19h30
Local: Theatro São João (Praça São João, 156 – Centro)

sobral 242 anos
livro sobral solar será lançado 
nesta quinta (30)


