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Prefeito Veveu Arruda reinaugura Centro de Saúde 
da Família da Expectativa

O Prefeito Veveu reinaugurou, nesta 
quinta-feira (26), o Centro de Saúde da 
Família Maria Adeodato, no bairro da Ex-
pectativa. Essa é a 19ª Unidade de Saúde 
inaugurada pelo Prefeito Veveu entre no-
vos, reformados e ampliados. “Já inaugu-
rei 11 novos centros de saúde da família no 
município de Sobral e ainda vamos inaugu-
rar outros para melhorar e ampliar o aten-
dimento da população de Sobral”, afirmou.

“Quero compartilhar uma alegria gran-
de de estarmos com o menor indicador de 
mortalidade infantil de toda a história de 
Sobral, 12,7 a cada mil crianças nascidas 
vivas”, comemorou o Prefeito Veveu ressal-
tando que “é compromisso nosso cuidar 
das pessoas com uma equipe de profissio-
nais qualificados, responsáveis, atenciosos 
e que têm como missão cuidar da saúde das 
pessoas com o conhecimento técnico, mas 
também com carinho, atitude receptiva e 
generosidade com as pessoas que procu-
ram o posto de saúde”.

Investimento
A unidade recebeu novos equipamen-

tos e mobiliário e passou por ampla refor-

ma na estrutura com pintura, reparos no 
teto, no piso, troca de portas e instalação 
de ar-condicionado. Foram investidos 
R$369 mil com recursos do Governo Fe-
deral (R$219 mil) e Municipal (R$150 mil).

O CSF da Expectativa atende 12.421 
pessoas dos bairros Expectativa, Parque 

Silvana I e II, Alto da Brasília, Morada dos 
Ventos I e II, Colinas, Alto Alegre e Fazen-
dinha e dispõe de três equipes de saú-
de da família composta por 2 médicos, 
dentista, 5 enfermeiras, 5 técnicas de 
enfermagem e 20 agentes de saúde da 
família.

Centro de Educação Infantil do bairro Domingos Olímpio
será inaugurado na próxima quarta-feira (1º)

A solenidade de entrega do equipamento, que es-
tava marcada para a noite desta quinta-feira (26), teve 
a data alterada para próxima quarta-feira (1º). O Centro 
de Educação Infantil (CEI) Professora Terezinha de Jesus 
Ponte Aragão é o 7º dos 20 CEIs que serão construídos 
em Sobral para ampliar o atendimento às crianças de 0 
a 3 anos de idade.

Com investimento de R$ 1.245.117,00, em recursos 
da Prefeitura de Sobral e do Governo do Estado do Ce-
ará, o CEI do Domingos Olímpio terá capacidade para 
atender a 208 crianças de 0 a 5 anos, nas modalidade de 
creche e pré-escola. A estrutura conta com berçário com 
dormitório, lactário, refeitório, laboratório de informáti-
ca, 4 salas de atividades, área de recreação, entre outros 
espaços.

Semana de Artes Cênicas segue até domingo (29)
Desde a última segunda-feira (23), 

está sendo realizada em Sobral a Semana 
de Artes Cênicas. O evento é uma reali-
zação da Prefeitura Municipal de Sobral, 
por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo - Secult. Na programação, expo-
sições e espetáculos de dança e teatro es-
tão acontecendo no Theatro São João, na 
Casa da Cultura de Sobral e  no Boulevard 
do Arco.

A Semana de Artes Cênicas acontece 
em Sobral desde a inauguração do The-
atro São João, como data alusiva ao dia 
mundial do teatro, que é comemorado 
no dia 27 de março, e tem como objeti-
vo destacar a importância da divulgação, 
bem como o acesso às artes e espetáculos 
cênicos. 

Confira a programação completa no 
Blog de Sobral.

Prefeitura de Sobral promove audiência pública para 
apresentação do  Plano Municipal de Resíduos Sólidos

O evento coordenado pelo Comitê 
Intersetorial para Gestão de Resíduos Só-
lidos será realizado às 8h, de sexta-feira 
(27), no Centro de Convenções. A audiên-
cia irá destacar, entre vários aspectos, as 
fontes geradoras, a forma de tratamento 
e a destinação dos resíduos produzidos 
em todo o território municipal.

O Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Sobral (PGIR2S) 
busca compatibilizar preservação am-
biental, desenvolvimento sustentável e 
crescimento econômico, mantendo-se 
em constante diálogo com o Plano Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, o Plano Munici-

pal de Saneamento Básico de Sobral e o 
Plano Diretor Participativo do Município 
de Sobral. O pacote de ações que serão 
apresentadas é o resultado de debates 
públicos, nos quais se envolveram diver-
sos órgãos municipais e a sociedade civil, 
o que garantiu sua elaboração de forma 
participativa.

 “Estamos mobilizando a sociedade 
para comparecer à audiência pública, para 
que todos possam ficar cientes das diretri-
zes e ações que foram desenvolvidas no 
plano e como a sociedade será beneficia-
da”, destaca o coordenador de Implemen-
tação do PGIR2S, Joselito Silveira.

ECOA promove Curso de 
Produção Cultural

A Escola de Cultura, Comunicação, 
Ofícios e Artes – ECOA, por meio do 
programa ECOAR, está com inscrições 
abertas para o curso de produção cul-
tural. A formação, além de ser voltada 
para agentes, produtores e líderes de 
grupos culturais, também está aber-
ta a todos que tenham interesse em 
participar do mercado da indústria 
criativa.

As aulas terão início na sexta-feira 
(27) e serão ministradas sempre às 
sextas, sábados e domingos. Já as 
inscrições deverão ser realizadas na 
ECOA em horário comercial.  

O programa ECOAR tem aporte 
financeiro do Governo do Estado do 
Ceará, através da Casa Civil, e da Pre-
feitura Municipal de Sobral, através 
da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Serviço:
Curso de Produção Cultural
Início: 27 de março (sexta-feira)
Local: ECOA – Travessa Adriano Dias 
de Carvalho, 135 – Centro (Atrás do 
Restaurante Popular).
Tel.: (88) 3111. 1661

Seagri realiza 1ª chamada 
pública do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 2015

A Secretaria de Agricultura e Pecu-
ária de Sobral realizou a primeira cha-
mada pública para o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE) 
em 2015. Realizado em conjunto com 
a Secretaria de Educação, esta chama-
da do PNAE atingiu 21,12% do recur-
so a ser executado, o que representa 
um montante de R$ 763.454,24. Estes 
recursos serão aplicados na compra 
de frutas, verduras, bolos e polpas 
dos produtores de base familiar. Na 
ocasião, participaram 51 destes agri-
cultores.

“A meta é atingir, pela primeira vez, 
ainda este ano, na segunda chamada 
em outubro, 30% do recurso de execu-
ção”, disse a secretária de agricultura 
e pecuária, Luiza Barreto.

No início desta semana, representan-
tes do Instituto Votorantim estiveram em 
Sobral para apresentar aos gestores da 
Prefeitura o programa de apoio à gestão 
pública desenvolvido pelo Instituto. O 
pacote de medidas consiste em oferecer 
apoio técnico especializado na elabora-
ção de projetos de modernização da ges-
tão pública nas áreas tributária, financeira 
e patrimonial, educação, saúde e assis-
tência social, e capacitação dos gestores 
e servidores do município.

 Na última terça-feira (24), o programa 
foi apresentado ao vice-prefeito Carlos 
Hilton Soares; o chefe de gabinete, Lucia-
no Arruda, e para os secretários de Saúde, 
Educação, Gestão, Tecnologia e Desen-

volvimento Econômico, e de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Extrema Pobre-
za. O encontro aconteceu após a reunião 
entre o Prefeito Veveu Arruda e o gerente 
da Votorantim Cimentos de Sobral, Rafael 
Araújo, que acertaram a parceria.

Confira a matéria completa no Blog 
de Sobral.

Prefeitura de Sobral e Instituto Votorantim 
acertam parceria para implantação de 
programa de apoio à gestão pública


