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Inauguração de monumento marca centenário 
da Diocese de Sobral

Encerrando a programação do cente-
nário da Diocese de Sobral, na última 
terça-feira (10), o Bispo Dom Vasconce-

los e o prefeito Veveu Arruda inauguraram 
um monumento comemorativo, localizado 
na Praça Quirino Rodrigues (Praça do Abri-
go). O evento contou com a presença do 
ex-governador Cid Gomes, do vice-prefeito 
Carlos Hilton Soares, de outras autoridades 
e religiosos.

Durante a solenidade, o prefeito Veveu 
Arruda destacou a importância da Diocese 
de Sobral para o Município e região. “Ela nos 
conta uma história de toda a trajetória da 
igreja em Sobral e nos convida a pensar no fu-
turo. A Diocese é uma instituição importante 
não apenas para cuidar e zelar da vida espi-
ritual dos nossos conterrâneos, mas também 
com o cuidado e o zelo com as necessidades 
da vida prática das pessoas, como a educa-
ção, a saúde, a cultura, a comunicação, a as-
sistência social, o cuidado com as pessoas”, 
afirmou.

O Bispo Dom Vasconcelos falou da feli-

cidade de celebrar os 100 anos da Diocese 
de Sobral e agradeceu o apoio da Prefeitura. 
“Nosso profundo agradecimento à Prefeitura 
Municipal, na pessoa do senhor Prefeito. Que 
possamos, voltados para o céu e com os pés 

fincados nesta terra ensolarada de Sobral, 
caminhar na construção de um mundo novo”.

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

Em São Paulo
Prefeito Veveu participa do segundo módulo de curso sobre Primeira Infância

Empenhado em cuidar da primeira infância, o prefeito de Sobral, 
Veveu Arruda, participa, desde esta quarta-feira (11), do segundo mó-
dulo do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Pri-
meira Infância - Internacional, em São Paulo. Nesta etapa, que segue 
até a próxima sexta-feira (13), será apresentado o plano de ação com 
estratégias adotadas pelo Município para fortalecer as políticas e os 
programas de promoção do desenvolvimento na primeira infância.

A participação do Prefeito de Sobral no Programa de Liderança, 
que teve início em agosto, na Universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, reforça o empenho da gestão em garantir a implementação 
de ações voltadas para a manutenção dos direitos das crianças, assim 
como a melhoria na qualidade de vida das crianças. “A primeira infância 
é a fase mais importante porque o cérebro se desenvolve no primeiro ano 
de vida mais do que resto da vida toda. É preciso ter um cuidado muito es-
pecial nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses e primeiros 
anos porque é quando o cérebro está se formando tanto do ponto de vista 
físico, orgânico, mas também emocional e psicológico”, explica o prefeito 
Veveu.

Com o objetivo de engajar formuladores de políticas públicas, 
gestores públicos e representantes da sociedade civil, e difundir as 
descobertas científicas sobre desenvolvimento da primeira infância, o 
curso é uma iniciativa do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), formado 
pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Center on the Developing 
Child e o David Rockefeller Center for Latin American Studies, ambos 
da Universidade de Harvard; a Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP); e o Insper.

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

Conselho Estadual de Educação visita Sobral
Na última terça (10) e quarta-feira (11), 

membros do Conselho Estadual de Educa-
ção do Ceará estiveram em Sobral para vi-
sitar diversos equipamentos de educação e 
cultura do Município. A comitiva, formada 
por 17 pessoas, realizou um tour para co-
nhecer a trajetória histórica, bem como os 
prédios e monumentos de Sobral.

Recepcionados pelo chefe de Gabinete 
da Prefeitura, Luciano Arruda, e acompa-
nhados por técnicos e pela titular da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo de Sobral, 
Eliane Leite, o grupo visitou o Museu do 
Eclipse, o Planetário, a Casa do Capitão-Mor, 
o Theatro São João, a Escola de Música, o 
Museu Dom José, o Centro de Educação a 

Distância, a Universidade Estadual Vale do 
Acaraú, o Colégio Sobralense de Tempo In-
tegral Maria Dorilene Arruda Aragão, dentre 
outros equipamentos.

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

Prefeitura de Sobral revitaliza trilha de acesso 
à reserva ambiental ‘Pedra da Andorinha’

A trilha da reserva ambiental ‘Pedra da 
Andorinha’, localizada no distrito de Taperu-
aba, está sendo revitalizada. A iniciativa da 
Prefeitura de Sobral, através da Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente (AMMA), tem 
o objetivo de melhorar e facilitar a entrada e 
saída dos visitantes à única reserva ambien-
tal do Ceará na qual encontra-se um refúgio 
de vida silvestre de proteção integral.

“Melhorando o acesso a Pedra da Ando-
rinha nós estamos garantindo que mais es-
tudantes possam realizar aulas de campo na 
reserva e ela possa ser ainda mais explorada 
no sentido ambiental e humano. Junto a isso, 
a revitalização garante a segurança e o con-
forto dos visitantes”, destacou o superinten-
dente da AMMA, José Wilson Angelim.

Residencial Nova Caiçara
Prefeitura de Sobral e Banco do Brasil discutem 
detalhes da entrega de mais 832 moradias

A secretária de Urbanismo, Patrimônio 
Histórico e Meio Ambiente (Seurb) da Pre-
feitura de Sobral, Gizella Gomes, se reuniu, 
nesta quarta-feira (11), com técnicos do se-
tor imobiliário do Banco do Brasil para tratar 
da entrega de mais 832 unidades do con-
junto habitacional Nova Caiçara. No encon-
tro, foram discutidas propostas que buscam 
dar celeridade ao processo de entrega das 
novas moradias.

Durante a reunião, a Secretária frisou a 
relevância dessas obras para o Município, 
sobretudo para as famílias mais carentes da 
cidade. “Nunca antes em Sobral tivemos um 
trabalho habitacional desta proporção e com 
um alcance tão relevante. Para se ter ideia, 
após a entrega destas outras 832 moradias, 
teremos mais de 10 mil pessoas morando em 
um ambiente seguro, com acesso a educa-
ção, saúde, lazer, transporte escolar, esporte 
e assistência habitacional”, concluiu Gizella 
Gomes.  

Participaram ainda da reunião assisten-
tes sociais da Prefeitura e a coordenadora 
do setor Habitacional, Flávia Holanda. Per-
tencente ao ‘Programa Minha Casa, Minha 
Vida’, o Residencial Nova Caiçara é o maior 
programa de habitação da história de So-
bral. Ao todo, 3.364 residências serão entre-
gues a famílias sobralenses de baixa renda.

Alunos da Universidade 
Federal do Ceará conhecem 

o projeto Gente Solidária

Alunos do 4º semestre do curso 
de psicologia da Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC) visitaram, na tarde 
da última quarta-feira (11), a Casa da 
Economia Solidária (EcoSol), onde co-
nheceram o projeto Gente Solidária. 
O grupo, formado por 45 estudantes, 
pôde conversar com os participantes 
dos empreendimentos desenvolvidos. 
“Gostei de conhecer o projeto por dar essa 
independência às pessoas que, de uma 
forma ou outra, não tinham oportunida-
de”, destacou a Bruna Farias. “É um públi-
co muito negligenciado por grande parte 
da população. Ter esse incentivo por parte 
da Prefeitura mostra a valorização do ser 
humano, tornando-os independentes”, 
concluiu.

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

Prefeitura promove ação de 
saúde bucal no CEI Tereza 

Rodrigues dos Santos
A equipe de odontologia do Centro 

de Saúde da Família do Novo Recanto re-
alizou, na última sexta-feira (6), ação de 
saúde bucal  no Centro de Educação In-
fantil (CEI) Tereza Rodrigues dos Santos. 
O objetivo foi tirar o medo que as crian-
ças têm do atendimento odontológico, 
por meio da restauração atraumática, 
que é feita sem a estrutura do consultó-
rio convencional. De acordo com a den-
tista Patrícia Zalazar, nesta fase da vida, 
o ambiente pode influenciar muito nos 
traumas da criança. “Como a escola é um 
ambiente em que as crianças estão mais 
familiarizadas, eles se sentem mais à von-
tade e deixam o medo de lado. Quando a 
turma vê que um deles está realizando o 
procedimento, todos querem participar”.

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


