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Prefeito Veveu Arruda vistoria obras de requalificação 
da Praça do Patrocínio

Praça do Patrocínio e Planetário de Sobral serão inaugurados na sexta-feira(29)

O Prefeito de Sobral vistoriou, na ma-
nhã da última sexta-feira (22), a obra 
de requalificação da Praça do Patro-

cínio, que está em fase final e será inaugura-
da na próxima sexta-feira (29). Acompanha-
do do secretário de turismo do Estado do 
Ceará, Arialdo Pinho, Veveu Arruda também 
visitou o Planetário de Sobral, que também 
será entregue à população no fim desta 
semana. A data escolhida, marca a come-
moração dos 96 anos da comprovação da 
Teoria da Relatividade Geral de Albert Eins-
tein. “Além do forte potencial educacional, o 
Planetário é também uma opção de lazer, que 
atrairá e beneficiará não só Sobral, como toda 
a Região Norte”, afirmou o prefeito.

Prefeito Veveu e representantes da Coelce se reúnem para discutir a 
agilidade na ligação de energia em obras públicas

Para cobrar agilidade na ligação de ener-
gia nas obras públicas em execução em So-
bral, o Prefeito Veveu Arruda esteve reunido 
com representantes da Coelce, na última 
quinta-feira (21), em seu gabinete, acompa-
nhado do vice-prefeito Carlos Hilton Soares; 
do secretário de Obras, Ilo Santiago, e de 
técnicos da Prefeitura. “Iremos acompanhar 
cada processo de ligação e dar total atenção 
às obras que são prioridade do governo muni-
cipal”, disse o executivo de atendimento da 

Coelce, Rafael Pereira.
Entre as obras que aguardam apenas 

a ligação da Coelce estão: três Centros de 
Educação Infantil nos bairros Santo An-
tônio, Terrenos Novos e Padre Palhano; o 
Centro de Saúde da Família no Distrito de 
Bilheira; a Estação de Tratamento de Água 
do Macapá, que beneficiará os moradores 
dos distritos de Bilheira e Taperuaba; e dois 
Colégios Sobralenses de Tempo Integral nos 
distritos de Aprazível e Jordão.

Prefeito de Sobral e presidente interino da Câmara 
se reúnem com Bispo Dom Vasconcelos

Acompanhado pelo presidente interino 
da Câmara Municipal de Sobral, vereador 

Paulo Vasconcelos, o prefeito Veveu Arruda 
foi recebido, na manhã da última quinta-fei-
ra (21), pelo bispo Dom José Luiz Gomes de 
Vasconcelos, na Cúria Diocesana. Dentre os 
assuntos do encontro, o centenário da Dio-
cese e a parceria para este grande momento 
de festa.

Na oportunidade, o Prefeito de Sobral 
destacou a importância das ações da Igreja 
Católica em Sobral que valorizam a cultura e 
o turismo no Município, e  projetos como o 
‘Sobral Curte Paz’.

Prefeito Veveu ampliará parcerias com setor 
automotivo

O prefeito Veveu recebeu, na noite da 
última quinta-feira (21), em seu gabinete, o 
presidente do Sistema Sincopeças| Assope-
ças (CE), Ranieri Leitão. Com a presença do 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares e da se-
cretária de Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Daniela Costa, o encontro foi di-
recionado para discutir a ampliação de par-
cerias que fortalecerão o setor automotivo 
de Sobral e o Polo Metalmecânico. “Tivemos 
uma reunião bastante promissora e não te-
nho dúvidas que Sobral será palco, muito em 
breve, de um fantástico Polo Metalmecânico. 

Parabenizo o Prefeito Veveu e sua equipe pela 
profícua gestão”, disse Ranieri Leitão.

61º Erea reunirá professores, doutores, físicos e 
astrônomos em Sobral

Somando mais de 300 inscritos, a 61ª 
edição do Encontro Regional de Ensino de 
Astronomia e Astronáutica (Erea) será reali-
zada entre os dias 27 e 30 de maio. Aberto 
ao público, o encontro, que tem como alvo 
professores da rede pública de ensino, bem 
como universitários dos cursos de Física, 
Geografia e Matemática.

O Encontro, que irá acontecer no Centro 
de Educação a Distância (Ced), contará, já 
no primeiro dia, com sessões do planetá-
rio de Sobral para os professores do ensino 
médio das escolas públicas estaduais de 
Sobral, além da Palestra inaugural da vice-
-diretora do Museo de la Luz, no México, 
Pilar Contreras.

Ao longo dos três dias de realização 
do evento, palestras serão ministradas por 
renomados profissionais do âmbito da as-
tronomia nacional e internacional, como o 
professor mestre Alberto Alves Mesquita, o 
professor de física, astronomia e diretor do 
planetário Rubens de Azevedo, em Fortale-
za, Dermeval Carneiro, o doutor em astro-

nomia João Batista Garcia Canalle.

Planetário de Sobral

Paralelo às atividades realizadas pelo 
Erea, será inaugurado, às 19h, do dia 29 de 
maio, o Planetário de Sobral que comporá, 
juntamente com o Museu do Eclipse e o Ob-
servatório Astronômico Henrique Morize, o 
Centro de Ensino e Divulgação Cientifica de 
Sobral - “Parque da Luz”.

Serviço:
61º Encontro Regional de Ensino de Astro-
nomia e Astronáutica (Erea)
Local: Centro de Educação a Distância - Ced 
(Rua Iolanda Barreto, 317, Derby Clube – So-
bral – Ce.)
Data: 27 a 30 de maio de 2015
Inscrições: www.dragaodomar.org.br\pla-
netario
Informações: (88)3611.2712/9675.9461
Confira a programação completa no blog.
sobral.ce.gov.br

Prorrogado prazo de inscrição 
na eleição dos membros do 

Conselho Tutelar
O prazo para as inscrições para con-

correr ao cargo de membro do Conse-
lho Tutelar de Sobral, no quadriênio 
2016/ 2019, foi prorrogado e termina na 
próxima sexta-feira (29). A inscrição será 
feita na Casa dos Conselhos, localizada 
na Rua Diogo Gomes, nº 1204, Centro, 
Sobral-CE.

Os interessados em fazer parte do 
conselho, devem obedecer aos requi-
sitos exigidos no edital, tais como: re-
conhecida idoneidade moral, idade su-
perior a 21 anos, residir em Sobral, ter 
ensino médio completo, ter experiência 
comprovada na área e ter conhecimen-
tos básicos de informática.

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

Café com o Prefeito Veveu aborda 
Semana do Bebê e conquistas 

para a Primeira Infância
O Café com o Prefeito Veveu desta 

segunda-feira (25) aborda a V Semana 
do Bebê, realizada de 15 a 23 de maio, 
e a Rede da Primeira Infância que está 
sendo construída em Sobral. “Tem sido 
uma prioridade minha investir na pri-
meira Infância e eu tenho dado muita 
atenção e estudado sobre o tema por-
que está comprovado cientificamente 
que os anos iniciais de vida, que vai da 
gestação até os 6 anos da criança, é a 
fase mais importante na formação do 
ser humano”, disse o prefeito Veveu.

Entre as conquista já garantidas 
em prol da primeira infância, o prefeito 
destacou a ampliação da licença mater-
nidade para servidoras públicas muni-
cipais de 6 para 8 meses; a ampliação 
da peuricultura até 5 anos de idade; a 
universalização da educação infantil 
para crianças de 4 a 5 anos, com os 10 
Centros de educação Infantil (CEIs) já 
em funcionamento e a ampliação da co-
bertura do atendimento de creches pra 
75% das crianças de 0 a 3 anos, quando 
os 21 CEIs forem concluídos; além do 
menor índice de mortalidade infantil da 
história de Sobral, com o trabalho de-
senvolvido pelo Trevo de Quatro Folhas 
e pelo Projeto Coala; além do Projeto de 
Acompanhamento dos Primeiros Sobra-
lenses (Paps)  e da Casa Acolhedora do 
Arco, criados nesta Semana do Bebê.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (25) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

A Praça do Patrocínio e a Praça Manoel Artur da Frota (da Vár-
zea), juntamente com as praças do Bosque e do Amor, inaugura-
das em março, e as obras de readequação dos passeios do Centro 
Histórico de Sobral (Projeto Sobral Novo Centro) são uma parce-
ria com o Governo do Estado, pelo Programa Cidades do Ceará 
II. “Além de servir de lazer para os sobralenses, as praças fortalecem 
nosso centro histórico, que está passando por um conjunto de obras 
que irão internalizar a fiação e padronizar as calçadas, assim como 
trocarão toda a pavimentação. Com isso, o Centro Histórico de So-
bral será referência em todo o país”, disse Veveu.


