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Programa Abraça Ceará é lançado em Sobral durante 
encontro com moradores do Residencial Nova Caiçara

A reunião, realizada na última quin-
ta-feira (26), foi guiada pelo Prefei-
to Veveu Arruda e pela Vice-Gover-

nadora e Primeira Dama de Sobral, Izolda 
Cela. Centenas de moradores do Residen-
cial Nova Caiçara, lotaram o auditório da 
Escola Lysia Pimentel para conhecerem o 
pacote de medidas que busca diminuir a 
violência em todo o Estado. 

Sobral é um dos primeiros municípios 
a receber o Abraça Ceará e, de acordo 
com Izolda, a escolha do Residencial Nova 
Caiçara para o lançamento do Programa 
não foi por acaso. “Estar nesse diálogo é 
um prazer. Realizar uma reunião como 
esta, poder estar perto de vocês durante a 
realização desse sonho, é minha vontade 
desde que as casas começaram a ser entre-
gues”, expressou.

O diálogo, que iniciou às 19h, seguiu 
até 22h, contando também com a parti-
cipação dos secretários municipais, que 
esclareceram dúvidas sobre atendimen-
to nos Postos de Saúde, escolas e trans-
portes públicos. Assim, tanto moradores 

puderam conhecer melhor a estrutura 
oferecida pela Prefeitura, como os gesto-
res tiveram a oportunidade de entender 
o que pode ser melhorado. “Esse diálogo 
é necessário periodicamente, esse tipo de 

experiência irá aperfeiçoar a vinda dos pró-
ximos moradores do Residencial”, avaliou 
Veveu Arruda, que já agendou a segunda 
reunião para a próxima quinta-feira (5).

Secretaria de Urbanismo prepara 
comemoração do Dia Mundial da 
Água e Festa Anual das Árvores

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Urbanismo (Seurb) e da 
Autarquia Municipal de Meio Ambien-
te (AMMA), realizou na quarta-feira 
(25), reunião de planejamento para 
as comemorações do Dia Mundial da 
Água e Festa Anual das Árvores, even-
to que será realizado entre os dias 23 e 
28 de março. 

Este ano, a celebração terá como 
árvore símbolo o “Sabiá” (Mimosa ca-
esalpiniae folia), que tem esse nome 
graças à semelhança da coloração da 
casca da árvore com a plumagem do 
pássaro Sabiá. Na reunião estiveram 
presentes representantes do Comitê 
de Convivência com a Seca, Defesa 
Civil, Serviço Autônomo-SAAE, Com-
panhia de Água-CAGECE, Companhia 
de Gestão-COGERH, Instituto Chico 
Mendes-ICMbio, Sec. Educação, Sec. 
Agricultura, Sec. Conservação, Sec. 
Obras e Coletivo Ocuparte.

Dia Internacional da Mulher será comemorado 
com programação no CRAS Mimi Marinho

A partir desta segunda-feira (2), o Cen-
tro de Referência em Assistência Social 
Mimi Marinho (CRAS) promove uma se-
mana de celebrações referente ao Dia In-
ternacional da Mulher, comemorado dia 8 
de março, próximo domingo.

No evento intitulado Mulher Brasilei-
ra em Primeiro Lugar, além de palestras 
e oficinas, está programada, pra a sexta-
-feira (6), uma manhã de cidadania para 
mulheres na Praça do CRAS, com servi-
ços de beleza e saúde e música ao vivo. 
A agenda de eventos se encerra com um 
café da manhã, no sábado (7).

 “O que queremos é estimular a autoesti-
ma da mulher e, ainda, disseminar informa-
ções a cerca das políticas públicas que têm 
como objetivo garantir o desenvolvimento 

da cidadania e o acesso a seus direitos”, 
ressaltou a coordenadora do CRAS Mimi 
Marinho, Maria do Livramento de Albu-
querque Araújo.

Profissionais da SEDS 
debatem o uso de substâncias 

psicoativas por crianças e 
adolescentes

O encontro aconteceu na última 
quarta-feira (25) com a presença se 
das equipes do Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social 
(CREAS), do Centro de Referência 
Especializado Para População em 
Situação de Rua (Centro Pop) e 
Conselho Tutelar.

Comandada pela Secretária de 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza do Município, Fran-
cisca Valdízia Bezerra Ribeiro, a reunião 
foi voltada para a criação de medidas 
de combate ao uso de substancias psi-
coativas por crianças e adolescentes. 
“As ações foram planejadas para curto, 
médio e longo prazo, e visam tecer uma 
rede de proteção social às famílias e indi-
víduos, ao mesmo tempo, traçar alterna-
tivas para a solução do problema, uma 
vez que não apenas é problema social, 
mas envolve todas as políticas públicas”, 
explicou Valdízia.

“Sobral Novo Centro” é tema do Café desta 
segunda-feira (2)

O programa de rádio Café com o Prefei-
to Veveu, desta segunda-feira, 2 de mar-
ço, aborda o Projeto Sobral Novo Centro. 
“Estamos realizando um conjunto de obras 
que irão tornar o Centro um local mais 
agradável, mais ordenado, mais confortá-
vel e mais propício aos bons negócios com 
a mesma qualidade e conforto, por exem-
plo, de quem frequenta um shopping, mas 

preservando a identidade histórica de cada 
local”, explica o Prefeito.

O Programa também conta com depoi-
mentos de um arquiteto, de um lojista do 
Centro de Sobral e de uma componente 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, que falam dos 
benefícios das obras para a cidade.

O Café com o Prefeito Veveu é produ-
zido pela Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Sobral e transmitido por 
uma rede de emissoras de rádio de So-
bral, às segundas-feiras, sempre às 7h. O 
programa é reapresentado às quintas-fei-
ras, no Programa Quinta com o Prefeito 
Veveu, sempre às 11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (02) no Blog 
de Sobral.

Iniciados testes audiovisuais do Planetário de Sobral

O Prefeito Veveu Arruda e uma comi-
tiva de secretários acompanharam, na úl-
tima quinta-feira (26), a primeira exibição 
teste do equipamento de audiovisual do 
Planetário de Sobral, realizada pela equi-
pe responsável pelo projeto. Em uma pe-
lícula de aproximadamente dez minutos 
de duração, o grupo teve a oportunidade 
de vistoriar o funcionamento da estrutu-
ra, que tem previsão de inauguração pra 

maio deste ano.
De acordo com Veveu, a adição do 

planetário aos outros equipamentos de 
astronomia, além de enriquecer a educa-
ção no município, também irá possibilitar 
uma experiência com a ciência mais atra-
tiva e prazerosa. “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.

Localizado na Praça do Patrocínio, ao 
lado do Museu do Eclipse, o Planetário de 
Sobral conta com um projetor planetário 
e um projetor digital, ambos da fabrican-
te alemã Carl Zeiss .  O equipamento tem 
uma cúpula de projeção de 10 metros de 
diâmetro e terá 84 assentos, sendo dois 
para cadeirantes. A obra está sendo exe-

cutada pela Prefeitura do Município, em 
parceria com o Governo do Estado do Ce-
ará, que investiram cerca R$ 4 milhões na 
construção e na aquisição de maquinário.

A função do planetário é simular em 
condições fidedignas o céu visto da Terra 
a olho nu, em qualquer latitude ou época 
do ano. “O Planetário de Sobral também 
será capaz de projetar qualquer tipo de 
imagem, como filmes e demonstrações de 
viagens ao espaço. Terá natureza cultural e 
educacional”, explica Emerson de Almei-
da, coordenador do Museu do Eclipse. 

Juntamente com o Museu do Eclipse 
e o Observatório Astronômico Henrique 
Morize, instalado no Museu, o Planetário 
irá compor o Centro de Estudos e Pesqui-
sas das Ciências de Sobral.

Secretaria da Saúde realiza promoção à saúde nas comunidades
A Secretaria Municipal da Saúde, por 

meio da coordenação da atenção pri-
mária, está realizando mobilizações de 
promoção à saúde, tanto na sede como 
nos distritos de Sobral. Uma dessas ações 
vem sendo promovida pela equipe do 
Centro de Saúde da Família do distrito 
do Baracho. Os profissionais fazem visitas 

semanalmente às localidades atendidas 
pelo CSF, ministrando palestras e reuni-
ões e incentivando mutirões.

A estruturação dessas ações tem pro-
movido, dentre outros benefícios, o com-
bate a dengue e a conscientização sobre 
prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças como hanseníase e tuberculose. 


