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Dando continuidade ao desenvolvimen-
to do Plano ‘Cidade Educadora’, o prefeito 
Veveu Arruda concedeu entrevista, na quin-
ta-feira (28), em seu gabinete, para a equipe 
do Centro de Pesquisas e Estudos em Cultura 
(CENPEC),  parceiro do Município no Plano, 
juntamente com a Fundação Itaú Social. Tam-
bém já foram realizadas diversas oficinas de 
escuta com adolescentes e jovens de 12 a 29 
anos de diversos bairros e dos distritos para 
entender demandas e desejos.

“Precisamos construir uma cidade demo-

crática, para todas as pessoas. E para ser uma 
cidade educadora, este sonho precisa ser inclu-
sivo, para que todas as pessoas possam partici-
par deste projeto. Qual a cidade que queremos 
daqui há 30 anos? Temos que ter esta visão 
estratégica de futuro, construída de forma par-
ticipativa e democrática, com as realidades 
distintas que vivem cada uma das pessoas. A 
partir dessas necessidades, vamos construir 
uma agenda pública comum a todos, para que 
possamos construir a cidade educadora que 
desejamos”, disse o prefeito Veveu Arruda.

Sobral alcança menor índice de mortalidade infantil da história
Com 9 óbitos para cada mil nascidos vivos, nos últimos 9 meses, o índice de 
mortalidade infantil teve uma redução de mais de 90%, em relação a 1991

O Município de Sobral registrou a me-
nor taxa de mortalidade infantil da 
história, de acordo com dados do re-

latório do Sistema de Informação sobre Nas-
cidos Vivos (Sinasc) do Ministério da Saúde. 
De janeiro a setembro deste ano, a taxa de 
mortalidade infantil em Sobral foi de 8,9 
óbitos a cada mil nascidos vivos. Enquanto 
a taxa de mortalidade infantil brasileira é de 
15,3. Para se ter uma ideia, em 1991, mor-
riam quase 67 crianças antes de completar 1 
ano de idade a cada mil nascidas vivas. Isso 
representa uma queda de cerca de 87% no 
número de óbitos infantis. O resultado foi 
anunciado pelo Prefeito Veveu, nesta quin-
ta-feira (29), em coletiva de imprensa.

Para o prefeito Veveu Arruda, “essa con-
quista é fruto de uma ação articulada em 
vários setores. Não conseguiríamos reduzir a 
mortalidade infantil se não tivéssemos inves-
tido numa educação de qualidade. Temos a 
melhor rede de educação do Brasil, segundo o 
Ideb. Reduzimos em 90% o número de famílias 
em situação de extrema pobreza; temos o se-
gundo melhor Índice de Desenvolvimento Hu-
mano do Ceará; estamos garantindo habita-
ção de qualidade para mais de 15 mil pessoas. 
Isso tudo dialoga entre si para produzir resul-
tado como este, fruto de um trabalho com foco 
nas pessoas, sobretudo as que mais precisam”.

Uma das explicações para o resultado 
alcançado é a implementação de políticas 
públicas comprometidas com o bem-estar 

de gestantes e crianças, como o Projeto 
Coala. Criado em 2013 pelo prefeito Veveu 
Arruda, o Coala oferece cuidados especiais 
aos bebês prematuros na sua própria resi-
dência, com acompanhamento da médica 
neonatologista, enfermeira e da equipe do 
posto de saúde. “Com o Coala conseguimos 
reduzir mais de 50% do número de mortes de 
prematuros, de 2013 a 2014. Antes as crianças 
ficavam internadas até ganhar peso e, nesse 
período, pegavam infecção e muitos morriam. 
Hoje o bebê prematuro é acompanhado em 
casa, com monitoramento diário, inclusive aos 
sábados e domingos, onde recebe todas as va-
cinas, teste do pezinho e demais cuidados até 
completar 2,3 quilogramas”, explica a gerente 
do Trevo de Quatro Folhas, Júlia Santos.

Outra iniciativa de sucesso, a Estratégia 
Trevo de Quatro Folhas oferece assistência 
social para mães com crianças de até dois 

anos de idade, em situação de vulnerabi-
lidade social. Como a mãe de primeira via-
gem, Cristina Ribeiro, moradora do bairro 
Coelce e mãe do pequeno Anthony Miguel, 
de apenas três dias de nascido. Ela recebe o 
apoio da mãe social Socorro Costa, que atua 
há 9 anos no Trevo de Quatro Folhas, e lhe 
dá dicas de como cuidar do bebê, como fa-
zer a correta amamentação, além de ajudar 
nos afazeres domésticos.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral dá continuidade ao Plano Cidade Educadora

Sobral terá ações do Pacto pelo Ceará Pacífico
Visando construir uma cultura de paz, 

Sobral receberá ações do Pacto pelo Ceará 
Pacífico. Na última quinta-feira (29), o pre-
feito Veveu e o vice-prefeito Carlos Hilton 
Soares receberam o coordenador do Ceará 
Pacífico, Rennys Frota, que apresentou ofi-
cialmente as ações do programa.

Como parte das ações do Ceará Pacífico 
está em funcionamento em Sobral o Bata-
lhão de Policiamento de Rondas de Ações 
Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e a Coor-
denadoria Integrada de Operações Aéreas 
(CIOPAER), beneficiando toda a Região Nor-
te. Ainda será implantado o Batalhão de Di-

visas para impedir a entrada de drogas e de 
outros crimes no Ceará.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Nesta terça (3)
Sobral recebe visita da Embaixadora Cubana

Nesta terça-feira (3), a embaixadora de 
Cuba no Brasil visitará a cidade de Sobral. 
Maria Hele Ruiz Capote, que será recebida 
pelo Prefeito Veveu Arruda, irá conversar 
com os médicos cubanos que atuam em So-
bral. Ao todo, 12 profissionais cubanos tra-
balham em Sobral, por meio do Programa 
Mais Médicos, do governo federal.

Está programada ainda, uma visita a Pra-
ça de Cuba, localizada no Centro de Sobral.

Prefeito Veveu Arruda promove 14 subinspetores 
da Guarda Civil Municipal de Sobral

O prefeito Veveu Arruda promoveu, na 
noite da última quinta-feira (29), 14 inte-
grantes da Guarda Civil Municipal de Sobral 
(GCMS), durante solenidade realizada no 
auditório da Prefeitura. Oito guardas de 1ª 
classe ascenderam para subinspetor de 3ª 
classe e 6 subinspetores de 3ª Classe passa-
ram para 2ª Classe, cumprindo o proposto 
no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
da GCMS.

Em pouco menos de cinco anos, já fo-
ram promovidos mais de 90 integrantes 
da GCMS, sendo 49 para subinspetores. “A 
Guarda Civil Municipal de Sobral é hoje um 
símbolo, um patrimônio de nossa cidade, as-
sim como é o Theatro São João. Pela história 
e tradição, nós temos que dar todo o respeito 
a estes homens e mulheres que fazem parte 
desta instituição, inclusive para o futuro deles, 
garantindo, assim, dias melhores para eles”, 
destacou o prefeito Veveu Arruda.

Por sua atuação, a Guarda de Sobral é 
modelo para outros municípios do Ceará e 
de outros estados do Brasil. “Recebo constan-
temente ligações de secretários de segurança 
de outros municípios, não só do nosso Estado, 
pedindo para nos conhecer e obter ajuda, por 
meio do nosso conhecimento”, comemorou o 
secretário de Cidadania e Segurança de So-
bral, Sidney Moraes.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral e 
Unimed fecham parceria 

para implantação de 
Academia ao Ar Livre

Na última quarta-feira (28), a Prefei-
tura de Sobral, por meio das secretarias 
do Esporte e de Obras, e representantes 
da Unimed Preventiva, se reuniram para 
firmar parceria para a implantação de 
uma ‘Academia ao Ar Livre’ no Município. 
Durante a reunião, ficou estabelecida a 
implantação de 21 equipamentos, na 
Praça do Bosque, voltados ao fortaleci-
mento muscular.

De acordo com o Secretário do Es-
porte, “o objetivo é estimular a prática 
das atividades esportivas e os hábitos 
saudáveis no Município”. Rosaldo Frei-
re também anunciou negociação para 
ampliação do serviço, “estamos em con-
tato com outras empresas parceiras para 
ampliar a quantidade de equipamentos e, 
desse modo, atender um maior número de 
pessoas”, concluiu.

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

Iluminação Pública 
Prefeitura lança a campanha 

‘Sobral Iluminada’
Com o intuito de revitalizar toda a 

iluminação de praças, ruas e avenidas 
dos distritos de Sobral, a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos (Seconv), 
lançou, na quinta-feira (29), a campa-
nha ‘Sobral Iluminada’, que irá percorrer 
17 distritos e localidades a partir desta 
terça-feira (3). Os primeiros distritos be-
neficiados são Torto e Rafael Arruda.

“Esta é uma campanha que visa am-
pliar a qualidade de vida da população 
que mora nos distritos e nas localidades 
mais afastadas da sede, pois entendemos 
a importância da iluminação pública 
como um fator responsável também pelo 
lazer e pela segurança da população. O 
nosso objetivo é proporcionar às famílias 
um natal e um ano novo iluminado!”, des-
tacou o titular da Seconv, Jorge Trinda-
de.

As ações, que terminam no último 
fim de semana de 2015, atenderão cer-
ca de dois distritos por semana.

Confira a programação no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


