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Secretário das Cidades do Ceará, Ivo Gomes, 
e Prefeito Veveu Arruda participam de audiência pública 

sobre obras em execução no Município

Secretariado municipal, vereadores e 
população acompanharam a audi-
ência pública realizada na Câmara 

Municipal, na noite da última segunda-
-feira (30). A parceria entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura de Sobral na realiza-
ção de obras no Município foi a pauta da 
plenária. “A cidade com a maior demanda 
de projetos na Secretaria das Cidades é So-
bral. Com o fim das obras no centro da cida-
de, o Município terá o Centro Histórico mais 
bonito do Estado e um dos mais bonitos do 
Brasil, melhorando a economia, valorizan-
do o sobralense e estimulando o turismo”, 
destacou o secretário.

Já o prefeito Veveu ressaltou a impor-
tância da parceria com a Secretaria das 
Cidades para a realização dos projetos em 
andamento em Sobral, “Através da Secre-
taria das Cidades, do IPHAN e do Governo 
Federal montamos uma parceria que hoje 
beneficia milhares de sobralenses. Com 
o fim das obras do Sobral Novo Centro e 
a chegada do Minha Casa Minha Vida III, 
montaremos uma estrutura que servirá de 
exemplo para o País”, destacou.

Vistoria das obras

Ivo Gomes chegou a Sobral no fim da 
manhã, acompanhado pelo secretário 
adjunto das Cidades, Quintino Vieira. A 
comitiva, que foi recepcionada pelo Pre-
feito Veveu e secretários municipais, se-

guiu para o Centro onde visitou as obras 
em fase de conclusão do projeto ‘Sobral 
Novo Centro’. A vistoria começou na Ave-
nida Dom José, passando pelo Becco do 
Cotovelo, Igreja do Rosário e Praça do Pa-
trocínio.

Plano Municipal para Infância e Adolescência é lançado em Sobral
Em audiência pública, realizada no auditório da Prefeitura de 

Sobral, nesta segunda-feira (30), foi lançado o Plano Municipal para 
Infância e Adolescência (PMIA) de Sobral (2014-2023). O objetivo 
era definir diretrizes, ações e metas com a construção de indicado-
res de monitoramento das políticas públicas direcionadas ao cum-
primento dos direitos das crianças e dos adolescentes nos próxi-
mos dez anos.

“Um plano municipal é um instrumento de gestão, mas a respon-
sabilidade não é só do poder público. Temos que envolver toda a so-
ciedade também para a execução do Plano”, destacou o vice-prefeito 
Carlos Hilton Soares. Durante a audiência, foi assinado um termo de 
compromisso no qual representantes do executivo, do legislativo e 
da sociedade civil organizada se comprometeram a participar da 
implantação, monitoramento e avaliação do Plano.

Veja o Plano Municipal para Infância e Adolescência no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeito Veveu e Governador Camilo Santana inauguram 
7º Centro de Educação Infantil nesta quarta-feira (1º)

O Centro de Educação Infantil (CEI) Pro-
fessora Terezinha de Jesus Ponte Aragão, 
localizado no bairro Domingos Olímpio, é 
o 7º das 20 unidades que serão construí-
das em Sobral para ampliar o atendimento 
para crianças de 0 a 5 anos de idade.

Com investimento de R$ 1.245.117,00 
em recursos da Prefeitura de Sobral e do 
Governo do Estado do Ceará, 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 es-
trutura conta com berçário com dormi-
tório, lactário, refeitório, laboratório de 
informática, 4 salas de atividades, área de 

recreação, entre outros espaços.
A solenidade de inauguração contará 

com a presença da vice-governadora e 
primeira-dama de Sobral, Izolda Cela; do 
secretário das Cidades do Ceará, Ivo Go-
mes; do deputado federal Leônidas Cris-
tino; do Secretário de Educação de Sobral 
Júlio Cesar Alexandre e de vários outros 
convidados.

Serviço: 
Inauguração CEI do Domingos Olímpio
Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 
509, bairro Domingos Olímpio.
Dia: 26 de março, às 19h

Secretaria de Desenvolvimento 
Social divulga resultado final 

do projeto Tô na Área

A Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza 
(Seds) divulgou, nesta terça-feira (31), o 
resultado final da seleção pública para 
o projeto Tô na Área. A seleção foi feita 
para os cargos de assistente social, psi-
cóloga, instrutor e agente de economia 
solidária.

O Projeto Tô na Área é desenvolvido 
com jovens egressos do cumprimento 
de medidas socioeducativas e atua na 
prestação de assessoria técnica, apoio 
financeiro e comercialização de pro-
dutos, tendo como base estratégias da 
economia solidária e do empreendedo-
rismo. A proposta é promover a supe-
ração da extrema pobreza por meio da 
geração de trabalho e renda, em inicia-
tivas econômicas solidárias.

Confira o resultado final da seleção 
no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Theatro São João apresenta o espetáculo ‘As Catirinas’
Nesta terça-feira (31), o Theatro São 

João será palco, a partir das 19h30, do 
espetáculo ‘As Catirinas – Uma Comédia 
Tradicional Popular’. A encenação faz par-
te do Projeto Terças no Theatro e é uma 
realização da Escola de Cultura, Comuni-
cação e Artes (ECOA) em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Sobral, por meio 
da Secretaria da Cultura e Turismo.

Interessados na apresentação pode-
rão, ainda, participar da oficina gratuita 
de iniciação teatral, às 16h, na ECOA.

O Projeto Terças no Teatro tem como 
intuito democratizar o acesso dos sobra-
lenses aos bens culturais, atuando como 
ferramenta de incentivo a produção tea-
tral local.

‘As Catirinas’
O musical percorre, há 12 anos, ruas e 

palcos do Brasil e do mundo retratando a 
arte popular das praças e ruas brasileiras, 
repleta de performances, poetas, repen-
tistas, palhaços e emboladores, através 
do arquétipo da mulher sertaneja.

Serviço:
‘As Catirinas – Uma Comédia Tradicional 
Popular’. Local: Theatro São João
Horário: 19h30
Acesso: Gratuito

Centro de Saúde da Família 
do Baracho intensifica 

ações de combate à dengue

A mobilização teve início na sede 
da comunidade, com a utilização de 
carro de som e distribuição de material 
de combate a dengue e a febre chikun-
gunya. Mas o trabalhado desenvolvi-
do vai muito além, “os profissionais da 
saúde estão colocando dois peixes betas 
em cada cisterna, tanque, caixa d’agua e 
poço, onde há acumulo de grande quan-
tidade de água”, explica Vânia Fonteles, 
gerente do CSF.

Agora, o trabalho está sendo esten-
dido à áreas mais distantes da sede. Para 
que os peixes cheguem até esses locais, 
as equipes do CSF passam por muita 
mata fechada e sobre rochas, onde, na 
maioria das vezes, não passa nenhum 
transporte.


