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Prefeito de Sobral busca melhorias para o 
transporte escolar

Com o intuito de ampliar a qualidade do 
transporte escolar dos alunos de Sobral, o 
prefeito Veveu Arruda esteve reunido, nesta 
segunda-feira (9), com a secretária executi-
va de Educação do Estado do Ceará, Dalila 
Saldanha. Na quarta reunião do dia, em sua 
agenda de trabalho em Fortaleza, o Prefeito 
tratou da repactuação de convênio com o 
Governo do Estado para transporte dos alu-
nos da rede estadual que são transportados 
pelo sistema da rede municipal de ensino.

A educação tem sido uma prioridade da 
gestão do prefeito Veveu, que implantou o 
ensino em tempo integral para os alunos do 
6º ao 9º ano, com a construção dos Colégios 
Sobralense de Tempo Integral; e está cons-
truindo 18 Centros de Educação Infantil, o 
que já garantiu a universalização do aten-
dimento na educação infantil e ampliou o 

atendimento para 47% das crianças de 0 a 3 
anos em creches. Como resultado de todos 
estes investimentos, o Município tem a me-
lhor rede pública municipal de educação do 
Brasil, segundo dados do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb), do 
Ministério da Educação, e de acordo com o 
Índice de Oportunidades da Educação Bra-
sileira (Ioeb).

Prefeito Veveu Arruda busca dar celeridade às obras do Projeto ‘Sobral 
Novo Centro’

Para dar celeridade às obras do projeto 
Sobral Novo Centro, o prefeito Veveu Arru-
da esteve reunido, nesta segunda-feira (9), 
com o secretário das Cidades, Lúcio Gomes, 
em Fortaleza. “Este é o maior e mais arrojado 

projeto em execução no Brasil, considerando 
o conjunto de obras do Sobral Novo Centro, 
que dará uma melhoria significativa na qua-
lidade urbana do Centro da cidade e na quali-
dade de vida da nossa população”, afirmou o 
Prefeito Municipal.

Pelo Sobral Novo Centro já foi concluí-
da a primeira etapa da troca do pavimento, 
requalificadas as calçadas e inauguradas as 
Praças do Patrocínio, do Bosque e do Amor. 
Estão em andamento, a instalação da sina-
lização turística; a requalificação da Praça 
Senador Figueira (Praça do Antigo Fórum), 
Praça Samuel Pontes (Praça João Pessoa) e 
da Praça Cel. Manuel Arthur da Frota (Praça 
da Várzea), com 90% das obras concluídas. 

Para tratar das obras de internalização 
da fiação, o prefeito Veveu também se reu-

niu com o com secretário adjunto de Infra-
estrutura do Estado do Ceará, Tom Zé Câma-
ra. “A Seinfra está empenhada nesse processo, 
trabalhando para concluir a obra até o final 
do primeiro semestre do ano que vem e aten-
der os anseios da população de Sobral”, ga-
rantiu o secretário. 

Na Rua Oriano Mendes será instalado o 
projeto modelo de como ficarão as ruas do 
Centro Histórico do Município após a con-
clusão de todas as obras do ‘Sobral Novo 
Centro. “Num trecho da Oriano Mendes, que 
vai da Catedral da Sé a Cel. Mont’Alverne, será 
o primeiro local que terá substituída a fiação 
aérea por subterrânea, e também receberá 
mobiliário urbano, como bancos e lixeiras, 
luminárias em estilo colonial, sinalização tu-
rística e arborização”, explica Veveu Arruda.

Em Fortaleza
Veveu Arruda profere palestra na CDL Jovem

O Prefeito de Sobral participou, nesta 
segunda-feira (9), acompanhado da 
secretária de Tecnologia e Desenvol-

vimento Econômico, Daniela Costa, de um 
almoço com jovens empresários da Câmara 
de Dirigentes Lojistas do Ceará (CDL) Jo-
vem, em Fortaleza. “Para nós é uma grande 
honra ter uma pessoa pública aqui como você 
[o prefeito de Sobral], que tem uma gestão 
tão eficiente. Com certeza, iremos abrir uma 
CDL Jovem em Sobral porque tem tudo para 
dar certo, uma cidade jovem e com um forte 
comércio”, disse a presidente da CDL Jovem, 
Jamile Araújo.

Na ocasião, Veveu Arruda falou para 
os jovens empresários sobre os principais 
avanços de Sobral na área da economia, na 
qual o Município foi apontado pela Finan-
cial Times, por três vezes, como uma das 
melhores cidades das Américas para inves-
tir, e tem a maior economia do interior do 
Estado do Ceará e a 8ª maior do interior do 
Nordeste; na área da educação, com a me-
lhor rede pública municipal, segundo dados 
do Ideb, e a universalização da educação in-
fantil; na área da saúde, com a menor taxa 
de mortalidade infantil da história (8,9) e a 

entrega de 11 novos Postos de Saúde;  e o 
objetivo principal de erradicar a extrema 
pobreza, com redução de cerca de 90% do 
número de família extremamente pobres, 
articulando políticas intersetorialmente e a 
construção de 3.364 moradias. “Tínhamos 
cerca de 8 mil famílias em situação de extre-

ma pobreza e hoje são 921, mas esse nume-
ro ainda vai ser reduzido. Esses indicadores 
e esse esforço compõem o que entendemos 
que, estrategicamente, é indispensável para 
transformar Sobral num lugar melhor de se 
viver, especialmente, para os que mais preci-
sam”, afirmou o Prefeito.

Jovens de Sobral participam da III Conferência 
Estadual da Juventude

 Com o tema ‘As várias formas de mudar 
o Brasil’, foi concluído no último domingo 
(8), no Clube da Cofeco, em Fortaleza, a III 
Conferência Estadual de Juventude. Em um 
amplo processo de debate e participação 
sobre o que a juventude quer para o Brasil, 
o espaço reuniu, desde a última quinta-feira 
(5), 900 jovens de 81 municípios cearenses, 
que realizaram suas Conferências Munici-
pais de Juventude.

Desse processo, Sobral levou cerca de 
50 jovens e elegeu dois novos delegados, o 
estudante Paulo Henrique Souza e a peda-
goga e articuladora social Rogena Sabóia. 
Eles, juntamente com os outros 49 delega-
dos eleitos, irão representar a juventude ce-
arense na Conferência Nacional, que acon-
tecerá de 16 a 19 de dezembro, em Brasília.

Durante o encontro nacional, será assi-
nada a criação do Comitê Intersetorial de 

Políticas de Juventude, que tem o objetivo 
de integrar as secretarias, órgãos e entida-
des que desenvolvem ações e projetos para 
a juventude, consolidando políticas públi-
cas voltadas para o segmento. No Ceará, o 
Comitê será coordenado pela Coordenado-
ria Especial de Políticas Públicas de Juven-
tude, órgão vinculado à estrutura organiza-
cional do Gabinete do Governador.

“O nosso objetivo neste segundo momen-
to é levar para Brasília as moções que foram 
discutidas na Conferência Estadual e articular 
novas políticas públicas voltadas à juventude 
de Sobral, sobretudo nos eixos da diversidade 
e dos direitos humanos. Enfim, vamos colocar 
Sobral neste círculo de debates e lutar para que 
os nossos jovens conquistem mais melhorias”, 
explicou a delegada eleita Rogena Sabóia.

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

Em Sobral
Comissão Gestora da 

Bacia do Acaraú recebe 
capacitação

 Com o objetivo de capacitar os 
membros das comissões gestoras da 
Bacia do Acaraú, a Prefeitura de Sobral 
e a Secretaria Estadual do Meio Am-
biente (Sema) realizaram, na última 
sexta-feira (6), no auditório do Instituto 
Federal do Ceará em Sobral, uma capa-
citação sobre educação ambiental para 
a manutenção da qualidade da água. A 
ação faz parte do Projeto PForR, que é 
um acordo de empréstimo do Governo 
do Ceará junto ao Banco Mundial, e visa 
trabalhar a qualidade da água das Ba-
cias Hidrográficas Estratégicas. 

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

Mutirão de Limpeza 
Prefeitura recolhe 10 

carradas de lixo do bairro 
Parque Silvana I

Com o intuito de reforçar a manuten-
ção da limpeza urbana e ampliar a saúde 
da população, a equipe do Mutirão de 
Limpeza da Prefeitura de Sobral realizou, 
na última sexta-feira (6), ação no bairro 
Parque Silvana I. Por meio do trabalho 
de 12 homens, que retiraram entulhos e 
realizaram poda nas árvores, foram reco-
lhidas 10 carradas de lixo e encaminha-
das para o aterro sanitário do Município.

“O Parque Silvana I é um bairro que 
está sendo sempre assistido pela atual 
gestão, principalmente pelo setor de lim-
peza pública. Devido a quantidade de pes-
soas que residem no local, os mutirões de 
limpeza acontecem pelo menos uma vez 
por semana na região. Além disso, é neces-
sário que a população trabalhe conosco 
preservando o bairro limpo”, ressaltou o 
secretário de Conservação e Serviços Pú-
blicos de Sobral, Jorge Trindade.

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


