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Cidade Educadora
Seminário discute estratégias intersetoriais 
das políticas públicas

Com o objetivo de discutir a importân-
cia da intersetorialidade na construção da 
Cidade Educadora, a Prefeitura de Sobral 
promoveu, nesta sexta-feira (27), o Seminá-
rio ‘Intersetorialidade das Políticas Públicas: 
construindo a Cidade Educadora’. Realizado 
no Auditório do Paço Municipal, o encontro 
contou com a presença do prefeito Veveu 
Arruda, secretários e técnicos das diversas 
secretarias municipais.

“Como cidadãos temos a obrigação e o 
compromisso de construirmos, diariamente, 
uma cidade melhor de se viver. Esse seminá-
rio nos convida a refletir sobre como nós que-
remos a nossa cidade daqui a alguns anos. 
Quais os nossos compromissos para desen-
volver Sobral a partir da educação? Como Pre-

feito, fico lisonjeado por contribuir na constru-
ção do Plano que irá desenvolver a qualidade 
de vida da nossa gente”, destacou o Prefeito 
de Sobral, durante a abertura evento.

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

Realizado em Sobral Congresso das 
Secretarias Municipais de Saúde do Ceará

Sobral sediou, na última sexta-feira (27), 
o XIV Congresso das Secretarias Municipais 
de Saúde do Ceará. Com o tema “Por um 
pacto federativo, em defesa do SUS”, o con-
gresso reuniu prefeitos, secretários de saú-
de e adjuntos, no auditório do Sesi/Senai 
Sobral. Na ocasião, também foi inaugurado 
o núcleo do Conselho das Secretarias Muni-
cipais de Saúde da Região Norte.

Para o prefeito Veveu é possível buscar 
soluções inovadoras para o fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde. “Devemos bus-
car experimentos constitucionais locais, como 
o modelo de consórcios de saúde que mantém 
as Policlínicas e CEOs. Se pensarmos juntos, 
com os recursos que nós temos podemos fazer 
mais. Falo por experiência própria na Prefeitu-
ra de Sobral. Estabelecemos foco e prioridades 
dentro da saúde e alcançamos resultados me-
lhores. Quando assumi a Prefeitura de Sobral 
a taxa de mortalidade infantil era de 18 óbitos 
para cada mil nascidos vivos. Estabeleci uma 
meta ousada para reduzir essa taxa para um 
dígito e hoje estamos com a taxa de mortali-
dade infantil em 8,9, a menor da história do 
município”.

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

Estação Juventude
Noite Cultural do Novo Recanto reúne 
centenas de jovens

Como parte das ações desenvolvidas 
pela Coordenadoria de Juventude da Pre-
feitura de Sobral (Coojuv), neste sábado 
(28), foi realizada mais uma Noite Cultural 
do Novo Recanto, que reuniu centenas de 
moradores do bairro. Promovida pela Esta-
ção Juventude Novo Recanto, a ação contou 
com festival de dança e o concurso do Rei e 

Rainha-mirim da comunidade.
“A Noite Cultural das Estações é uma 

forma de integrar a comunidade a partir de 
ações que envolvem dança, música, jogos, 
esporte, enfim, lazer de uma forma geral e 
gratuita para toda a população, em especial 
para os jovens”, explicou o coordenador de 
Juventude de Sobral, Igor Bezerra.

Encontro de Negócios 
16 empresas sobralenses 

recebem ‘Selo de qualidade 
Procef’ 

16 empresas participantes do Pro-
grama de Desenvolvimento de Forne-
cedores (PDF) foram certificadas com 
o selo de qualidade do Programa de 
Certificação (Procef ), na última quinta-
-feira (26), no Centro de Convenções de 
Sobral. A certificação, que integrou o 4º 
Encontro de Negócios da Votorantim 
Cimentos, contou com o apoio da Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria 
da Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE).

“O PDF tem como objetivo impulsio-
nar a economia dos municípios e valori-
zar os produtos e serviços ofertados pelas 
empresas contribuindo, desse modo, para 
o fortalecimento dos microempreendedo-
res da Região”, explicou a titular da STDE, 
Daniela Costa. 

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

Residencial Nova Caiçara 
já beneficia 1.108 famílias 
com moradia de qualidade

A terceira entrega do Residencial 
Nova Caiçara foi tema do Café com o 
Prefeito Veveu, desta segunda-feira (30). 
“Nós fizemos uma bela festa na terça-feira 
da semana passada para acolher mais 
256 famílias que realizaram o sonho da 
casa própria. Na solenidade, nós também 
assinamos ordem de serviço para constru-
ção de dois novos Centros de Educação In-
fantil, um no bairro Cidade José Euclides e 
outra no Dom Expedito. Já são 1.108 famí-
lias morando neste que é o maior residen-
cial da história de Sobral e de todo o inte-
rior do Ceará”, destacou Veveu Arruda.

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

Inaugurada Academia da Saúde na Cohab III

Dando continuidade aos investimen-
tos que tem feito na área da saúde, 
o prefeito Veveu Arruda inaugu-

rou, na última sexta-feira (27), a Academia 
da Saúde ‘Dr. Everton Francisco Mendes 
Mont’Alverne’, localizada na Praça da Cohab 
III. O evento contou com a participação do 
vice-prefeito Carlos Hilton Soares; dos vere-
adores Paulão, Cristiane Coelho e Galdên-
cio; da secretária da Saúde, Mônica Lima, 
demais secretários e população.

O equipamento visa promover a saúde 
e prevenir doenças crônicas não transmis-
síveis, estimulando modos de vida mais 
saudáveis, como bons hábitos alimentares 
e atividades físicas regulares. “Quem sai do 
sedentarismo tem uma condição de vida me-
lhor, evitando doenças que chegam por conta 
da falta de uma vida saudável. Vamos conti-
nuar trabalhando bastante em todas as áreas 
para assegurar para a população de Sobral 
uma melhor qualidade de vida”, afirmou o 
prefeito Veveu.

A partir desta segunda-feira (30), a Acade-
mia da Saúde já oferece diversas atividades 

como caminhada, massoterapia, atividades 
físicas e culturais, além de rodas de conver-
sa sobre temas da saúde, beneficiando os 
moradores da Cohab III, do Residencial Nova 
Caiçara, dos Terreno Novos, da Vila União, do 
Junco e do Renato Parente. Para construção 

da Academia foram investidos cerca de R$ 
350 mil, sendo R$180 mil do Ministério da 
Saúde e R$120 mil do Município, que inves-
tiu também R$50 mil em equipamentos.

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

Prefeito Veveu Arruda se reúne com Comandante Militar do Nordeste
O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, par-

ticipou de reunião, na noite da quinta-feira 
(26), no Hotel Tullip Inn, com o comandan-
te Militar do Nordeste, general de Exército 
Manoel Pafiadache. Também participaram 
do encontro, o vice-prefeito Carlos Hilton 
Soares, o secretário de Cidadania e Segu-
rança de Sobral, Sidney Moraes, e diversos 
militares.

Na ocasião, o general Pafiadache apre-
sentou as principais operações e atividades 
nas quais o Exército Brasileiro tem atuado 
na região Nordeste, como a Transposição 
do Rio São Francisco e a Operação Carro 
Pipa. “No Ceará, o Exército mantém 1.548 car-
ros pipas que atendem a 980 mil pessoas. E o 
Ceará será o Estado que mais se beneficiará 

com a transposição do São Francisco porque 
está fazendo sua parte”, afirmou.

O prefeito Veveu agradeceu a contribui-
ção do Exército Brasileiro na realização da 
Operação Carro Pipa e destacou os avanços 
na sua gestão. “Nós temos o melhor sistema 
de educação do Brasil, segundo avaliação do 
Ministério da Educação; reduzimos em 90% 
o número de famílias na extrema pobreza; 
reduzimos a taxa de mortalidade infantil de 
18 para 8,9 óbitos a cada mil nascidos vivos e 
zeramos a mortalidade materna, mas a água 
é um bem vital para conseguirmos alcançar 
todos esses bons indicadores. Estamos mobi-
lizados para buscar alternativas para garantir 
abastecimento de uma cidade de mais de 200 
mil habitantes”, disse Veveu Arruda.

Durante a solenidade, o prefeito Veveu Arruda também assinou ordem de serviço 
para construção da Unidade de Acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes 

do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas.


