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Prefeito Veveu Arruda recebe novo chefe-geral
da Embrapa em Sobral

O prefeito Veveu Arruda e o vice-
-prefeito Carlos Hilton Soares rece-
beram, nesta quinta-feira (10), no 

gabinete, o novo chefe-geral da Embrapa 
Caprinos e Ovinos (Sobral-CE), Marco Auré-
lio Delmondes Bomfim, acompanhado do 
chefe de Transferência de Tecnologia, Viní-
cius Guimarães. 

Na ocasião, o prefeito Veveu se colo-
cou à disposição para estabelecer parcerias 
entre a Prefeitura de Sobral e a Embrapa 
Caprinos e Ovinos que impulsionem o de-
senvolvimento de Sobral e Região Norte e, 
ainda, os presenteou com o livro Sobral So-
lar, que reúne imagens e textos retratando a 
trajetória do Município, as belezas naturais, 
o patrimônio histórico, cultural, artístico e 
econômico. 

Projeto Coala concorre ao prêmio Boas Práticas 
do Programa Prefeito Amigo da Criança

O Projeto Coala foi selecionado pela 
Fundação Abrinq para concorrer ao Prê-
mio Boas Práticas, do Programa Prefeito 
Amigo da Criança gestão 2013-2016, 
ao qual o prefeito Veveu aderiu e vem 
desenvolvendo políticas públicas para 
promoção dos direitos da criança e do 
adolescente.

O Projeto Coala atua para redução 
da mortalidade infantil de recém-nasci-
dos prematuros, que recebem atenção 
médica em casa. A criança tem o peso 
monitorado e é submetida a constantes 
avaliações médicas dos sinais de risco, 
até atingir o peso de 2.500g, evitando os 
riscos de infecção hospitalar. 

Com as ações do projeto, Sobral al-
cançou a menor taxa de mortalidade 
infantil da história do município, com 
8,5 óbitos a cada mil nascidos vivos. Em 
1991, morriam quase 67 crianças antes 
de completar 1 ano de idade a cada mil 
nascidas vivas. A queda no número de 
óbitos infantis foi de 87,65%. 

Para conhecer de perto as ações do 

Projeto Coala, técnicos da Fundação 
Abrinq estarão em Sobral, em outubro, 
para uma visita de avaliação e reunião 
com o Prefeito Veveu e os coordenado-
res do projeto Coala. 

O Programa Prefeito Amigo da 
Criança mobiliza os gestores municipais 
para que se comprometam a desenvol-
ver políticas públicas nas áreas da saú-
de, educação e proteção, garantindo 
recursos aplicados na melhoria de vida 
das crianças e dos adolescentes em seu 
município.

O jornalista Paulo Henrique Amorim estará 
em Sobral, na próxima quinta-feira (17), para lan-
çamento de seu livro ‘O Quarto Poder’, quando 
também irá ministrar palestra sobre sua experi-
ência na cobertura de fatos que marcaram a his-
tória do Brasil e do mundo. 

Uma promoção conjunta da Prefeitura de 
Sobral, da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA) e do Instituto Maurício Grabois, o evento 
acontecerá no Centro de Convenções de Sobral 
e terá início às 19h. 

Confira o vídeo feito pelo jornalista convi-
dando o público de Sobral no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

‘O QuArtO POdEr’
Paulo Henrique Amorim 

lança livro em Sobral

Em Sobral
Conferência Municipal dos direitos da 
Mulher será realizada na terça (15)

Na terça-feira (15), o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de Sobral (CMDMS) 
irá realizar, no Auditório do Sesc Centro, a 
IV Conferência Municipal dos Direitos da 
Mulher. O encontro, que vai acontecer das 
7h30h às 12h, será em harmonia com a Con-
ferência Estadual e Nacional e terá como 
tema ‘Mais direitos, participação e poder 
para as mulheres’.

O evento tem a proposta de discutir es-
tratégias de fortalecimento de políticas e  
a participação das mulheres nos governos 
municipais, estaduais e federais. Dentre os 
eixos de discussões estão a contribuição 
dos conselhos e dos movimentos; estrutu-
ras institucionais e políticas públicas para 
mulheres no âmbito estadual e municipal; 
sistema político com participação das mu-
lheres e sistema nacional de política para as 
mulheres. 

Poderão participar, todas as pessoas, 
entidades ou instituições interessadas nas 
pautas a serem discutidas, durante o en-

contro, que contará ainda com a palestra, 
da coordenadora de Políticas para Mulheres 
do Governo do Estado, Camila Silveira. As 
propostas discutidas serão levadas para a 
Conferência Estadual, que acontece em For-
taleza, entre outubro e novembro. A Con-
ferência Nacional acontecerá em março de 
2016, em Brasília.

Lançada 8ª edição do Projeto ‘A Escola vai ao Cinema’
Na solenidade foram premiados alunos vencedores do concurso 
de redação em 2014

Representando o prefeito Veveu, o vice-
-prefeito Carlos Hilton Soares participou do 
lançamento da 8ª edição do Projeto ‘A Esco-
la vai ao Cinema’, realizado na última sexta 
(11), no Cinema Renato Aragão. Durante a 
solenidade, foram exibidos os curtas “O Pa-
lhaço”, “A invenção da galinha” e “O Prisio-
neiro e o Bambu”, produzidos por alunos da 
rede pública de Sobral, Quixadá e Limoeiro 
do Norte, respectivamente, durante oficina 
de animação e selecionados para o Anima 
Mundi, segundo maior festival de animação 
do mundo.

Na ocasião, também foram premiados 
os alunos vencedores do concurso de re-

dação do ano de 2014, com o tema “Minha 
Escola vai ao Cinema”, na qual relataram a 
experiência de estar, pela primeira vez, em 
uma sala de cinema. Se destacaram alunos 
das escolas José Ermírio de Moraes, Odete 
Barroso, José Parente Prado, CSTI Maria Do-
rilene Arruda Aragão, Trajano de Medeiros 
e Padre Osvaldo Chaves. Os primeiros colo-
cados ganharam um notebook e os alunos 
destaque da oficina ganharam passe livre 
para o cinema durante seis meses.

O vice-prefeito Carlos Hilton Soares res-
saltou a importância das parcerias e enal-
teceu a qualidade da educação pública de 
Sobral. “A gente fica emocionado com a cria-
tividade das crianças. Podem estar nascendo 
no seio da nossa educação pública um cine-
asta nacional. Temos que incentivar a cultu-
ra, a leitura e a arte, que são alimento para 
a produção dos alunos”, disse Carlos Hilton, 
que concluiu parabenizando as famílias dos 
alunos premiados.

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

Programa Café com o 
Prefeito Veveu aborda a 

chegada do novo bispo na 
diocese de Sobral

No programa de rádio Café com o 
prefeito Veveu desta segunda-feira (14), o 
gestor fala do sentimento ao receber um 
novo bispo para a Diocese de Sobral e da 
importância da igreja para o município. 
“Sobral deve muito à Igreja Católica, desde 
a sua fundação  até os dias atuais.  A instala-
ção do Curato de Nossa Senhora da Concei-
ção da Ribeira do Acaraú, no início do século 
dezoito, foi importante marco para o pos-
terior desenvolvimento de Sobral e de toda 
essa região”, disse.

“Desejamos, então, que o bispado de 
Dom José Luís reúna todas estas caracte-
rísticas que aqui falamos. Que seja longo e 
profícuo como foi o primeiro bispo de Sobral, 
do qual tem o mesmo nome. Que deixe entre 
nós marcas tão forte quanto as que àquele 
deixou”, afirmou Veveu.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (14) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Selo unicef 
Oficina aborda relações 

afetivas com jovens do NuCA

Para discutir aspectos da vida dos ado-
lescentes, a Prefeitura de Sobral promo-
veu, na sexta-feira (11), a quinta oficina de 
formação e competências com os jovens 
do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes 
(NUCA). Com o tema ‘Estabelecer relações 
afetivas e sustentáveis no âmbito da famí-
lia e da comunidade’, a oficina foi realizada 
na Estação Juventude Novo Recanto e faz 
parte das ações estratégicas do Selo UNI-
CEF 2013-2016.

Cerca de 20 jovens participaram do 
encontro, facilitado pelo Assistente Social 
do Centro de Referência da Assistência 
Social ‘Mimi Marinho’, do Bairro Dom Ex-
pedito, Felipe Ferreira, com o objetivo de 
promover a troca de experiência entre os 
adolescentes, favorecendo o protagonis-
mo juvenil.

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


