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Prefeitura e técnicos da Progen Engenharia 
visitam área do novo aeroporto de Sobral

Nesta quarta-feira (18), o chefe de Ga-
binete da Prefeitura de Sobral, Luciano 
Arruda, e a secretária de Urbanismo, Patri-
mônio Histórico e Meio Ambiente (Seurb), 
Gizella Gomes, acompanharam técnicas da 
empresa Progen Engenharia, durante visita 
ao terreno destinado à construção do novo 
aeroporto de Sobral.

“Como a Progen Engenharia é a responsá-

vel pela fiscalização da área escolhida para a 
construção do novo equipamento, nós acom-
panhamos as técnicas da empresa para que 
elas pudessem avaliar questões ambientais, 
de estrutura, analisar se o ponto corresponde 
ao perfil adequado para o início das obras, 
entre outras questões”, explicou a titular da 
Seurb, Gizella Gomes.

De acordo com o chefe de Gabinete da 
Prefeitura de Sobral, Luciano Arruda, “a Pre-
feitura deu todo o suporte necessário para as 
técnicas, inclusive fez uma apresentação dos 
serviços realizados pela Gestão no sentido 
ambiental e de infra-estrutura”, disse. “Agora, 
vamos aguardar o resultado da avaliação, 
que deve sair até fevereiro e, logo após, dar 
início ao processo de construção”, concluiu 
Luciano.

Eleitos 32 novos líderes 
comunitários do Residencial 

Nova Caiçara

Na noite da terça-feira (17), mais de 300 
moradores se reuniram na quadra 3 do Re-
sidencial Nova Caiçara para a eleição dos 
novos líderes comunitários do conjunto 
habitacional. Ao todo, 32 novos represen-
tantes foram escolhidos e irão se unir aos 
outros 130 para receber as demandas e su-
gestões da comunidade.

“Ser líder é uma grande responsabilidade, 
pois é ele que está com a representação de 
todo um bloco de pessoas, e, como em toda 
comunidade, existem demandas para serem 
atendidas. Esta é a grande missão do líder, 
servir de porta voz do seu bloco para junto 
com o poder público, melhorar a vida das 
pessoas”, explicou a secretária de Urbanis-
mo, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente, 
Gizella Gomes.

A dona de casa Maria da Conceição 
Barreto, se candidatou a vaga de líder co-
munitária do bloco 1 e foi eleita por seus 
vizinhos. “É muito bom poder ajudar a comu-
nidade onde moro procurando trazer benefí-
cios através da nossa união, porque acima de 
tudo, somos uma família e é com essa pers-
pectiva que irei atuar como líder”, ressaltou.

A eleição dos novos líderes do Resi-
dencial Nova Caiçara é uma iniciativa da 
Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
de Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente. Ao todo, 162 líderes atuam no 
conjunto habitacional.

Sucesso educacional de Sobral é tema de 
reportagem no portal do IOEB

O Centro de Liderança Pública, criador do Índice de 
Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), publicou no 
seu portal a reportagem ‘A construção da educação em So-
bral e o primeiro lugar no IOEB’. Na matéria, o prefeito Ve-
veu fala das estratégias adotadas, que colocou Sobral em 
1º lugar no Brasil, entre mais de 5 mil municípios avaliados, 
por oferecer as melhores oportunidades de aprendizagem 
para as crianças e adolescentes.

A matéria destaca que após as mudanças estruturais 
na gestão educacional do município, “Sobral colhe os frutos 
do choque de gestão para educação implementado no pas-
sado, sendo considerada umas das 5 melhores cidades no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com 
nota de 7,8 nos anos iniciais do ensino médio.  Recentemen-
te, Sobral conquistou o 1º lugar no IOEB - Índice de Oportu-
nidades da Educação Brasileira, ferramenta que mensura a 
qualidade de todo o ecossistema da educação básica nos 
municípios e estados brasileiros.”

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

Residencial Jatobá
Prefeitura de Sobral promoverá segundo casamento comunitário 
do projeto ‘Família de Fato e de Direito’

Dentro dos preparativos para a realização 
do segundo casamento comunitário do Pro-
jeto ‘Família de Fato e de Direito’, a Prefeitu-
ra de Sobral reuniu, na terça-feira (17), os 20 
casais do Residencial Jatobá que oficializarão 
a união no próximo dia 6 de dezembro, no 
conjunto habitacional. Na oportunidade, os 
noivos conheceram suas ‘Madrinhas Solidá-
rias’, que irão colaborar para a realização da 

cerimônia. 
“Fiquei muito feliz com a escolha da minha 

madrinha. Nos conhecemos hoje e ela já disse 
que vai dar meu vestido e o paletó do meu noi-
vo. Parece um sonho, mas é real!”, comemorou a 
dona de casa Izolda Vasconcelos, que será apa-
drinhada pela  empresária, Adriana Linhares.

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

Governador Camilo Santana e prefeito Veveu Arruda 
entregam 256 moradias no Residencial Nova Caiçara

O governador Camilo Santana e o pre-
feito Veveu Arruda entregam, oficial-
mente, na próxima terça-feira (24), 

às 19h, moradias para mais 256 famílias no 
Residencial Nova Caiçara, o maior projeto 
habitacional da história de Sobral. No total, 
cerca de 15 mil pessoas serão beneficiadas 
com as 3.364 moradias do conjunto, cons-
truído através do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, do Governo Federal em parceria 
com o Governo do Estado do Ceará.

“Estamos alcançando uma conquista his-
tórica, com o Residencial Nova Caiçara, ga-
rantindo para pessoas com condições sociais 
e econômicas mais difíceis a realização do so-
nho da casa própria e atingindo nossa meta 
de erradicar a extrema pobreza em Sobral”, 
afirmou o prefeito Veveu Arruda.

O Residencial conta com áreas de lazer 
e prática de esportes, áreas de convivên-
cia e para atividades comerciais, além de 3 

Centros de Educação Infantil, 2 Escolas de 
Tempo Integral (uma na área do empreen-
dimento e outra na Cohab III); 2 Centros de 

Saúde da Família (com 5 equipes e 50 agen-
tes de saúde) e 1 Centro de Artes e Esportes 
Integrado, que estão sendo construídos.

Projeto Coala é avaliado pelo Programa Prefeito Amigo da Criança

O prefeito Veveu Arruda recebeu, na quarta-feira (18), em seu ga-
binete, um técnico da Fundação Abrinq que veio conhecer as ações 
do Projeto Coala, que concorre ao Prêmio Boas Práticas, do Programa 
Prefeito Amigo da Criança gestão 2013-2016. Criado em 2013 pelo 
prefeito Veveu, o Projeto Coala atua para redução da mortalidade in-
fantil de recém-nascidos prematuros, que recebem atenção médica 
em casa, evitando os riscos de infecção hospitalar.

“Considero muito importante a iniciativa da Fundação Abrinq por 
motivar os prefeitos a trabalharem em prol da infância e adolescência 
e promover o diálogo e troca de experiências positivas entre os municí-
pios brasileiros”, afirmou o prefeito Veveu.

Na reunião, o prefeito falou dos investimentos que tem feito em 
prol das crianças e adolescentes com a construção dos Centros de 
Educação Infantil e dos Colégios Sobralense de Tempo Integral. “Con-
seguimos universalizar a educação infantil, atendendo na pré-escola 
todas as crianças de 4 a 5 anos. E ampliamos para 47% o atendimento 
de creches para crianças de 0 a 3 anos, enquanto a média de atendi-
mento no Brasil é de 25%, e chegaremos a 75% com todas as creches 
que estamos construindo”, disse Veveu Arruda.

Projeto Coala

Com as ações do Coala, Sobral alcançou a menor taxa de mor-
talidade infantil da história do município, com 8,9 óbitos a cada mil 
nascidos vivos. Em 1991, morriam quase 67 crianças antes de com-
pletar 1 ano de idade a cada mil nascidas vivas. A queda no número 
de óbitos infantis foi de 87%.

O técnico conheceu o Centro de Saúde da Família da Cohab III, 
duas mães atendidas pelo Projeto Coala no Distrito do Bonfim e no 
bairro da Expectativa, se reuniu com o Conselho da Criança e Adoles-
cente, o Conselho Tutelar do Município e o Secretário de Educação, 
além de conhecer a Casa Acolhedora do Arco e o Colégio Sobralen-
se de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão, no Complexo 
Monsenhor Aloísio.

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


