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Sobral sedia debate sobre desenvolvimento 
rural sustentável e solidário

Na última sexta-feira (18), Sobral rece-
beu representantes de sindicatos de tra-
balhadores rurais, de prefeituras e câmaras 
municipais dos 17 municípios do Território 
da Cidadania de Sobral, para audiência pú-
blica organizada pela Assembleia Legislati-
va do Ceará, por meio do requerimento do 
deputado Moisés Braz (PT). O evento foi di-
recionado para debater o desenvolvimento 
rural, de forma sustentável e solidária.

O Plano Safra da Agricultura Familiar e a 
Lei da Agricultura Familiar foram alguns dos 
temas debatidos durante o encontro, que 
também avaliou a melhoria da vida de tra-
balhadores rurais. “A vida do homem do cam-
po melhorou, mas, ao mesmo tempo, eu te-

nho a sensação de que temos que fazer mais. 
Precisamos criar uma atitude de prosperidade 
para as pessoas das zonas rurais”, destacou o 
prefeito Veveu Arruda.

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

Seminário dá início à Semana Nacional de 
Trânsito em Sobral

Participando da Semana Nacional do 
Trânsito 2015, a Prefeitura de Sobral deu 
início à programação, na última sexta-feira 
(18), durante seminário realizado no Cen-
tro de Convenções. Com o tema ‘Seja você 
a mudança no trânsito’, a campanha segue 
até o próximo dia 25, com inúmeras ações 
educativas de conscientização.

Na solenidade de abertura, o vice-pre-

feito de Sobral, Carlos Hilton Soares, desta-
cou a importância da presença dos agentes 
públicos para  a regulação do tráfego e a 
segurança de motoristas e pedestres. “In-
felizmente a sociedade brasileira ainda não 
aceita a fiscalização. Eu acho extremamente 
positivo quando estou andando na cidade, 
sou parado e sou fiscalizado. Se eu tiver legal 
não tenho nada a temer, muito pelo contrário, 
a presença desses agentes públicos garante 
minha segurança”.

Já a titular da Secretaria da Saúde de 
Sobral, Mônica Lima, lembrou o intuito da 
ação. “A Semana Nacional do Trânsito tem o 
objetivo de divulgar ações preventivas e jun-
tar forças no combate aos acidentes de trânsi-
to, por meio de fiscalização e educação”.

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

Café com o Prefeito Veveu aborda Sobral Novo Centro
A conclusão da primeira etapa das obras 

do projeto Sobral Novo Centro foi o tema do 
Café com o Prefeito Veveu desta segunda-
-feira (21). “Os comerciantes já começam a 
sentir os benefícios dessa grande obra, que é 
única no Brasil todo porque em outras cidades 
ruas e avenidas específicas passaram por in-
tervenções similares, mas aqui em Sobral nós 
estamos fazendo essas obras numa grande 
área, abrangendo várias ruas, praticamente 
em todo o Centro Histórico de Sobral”, afir-
mou Veveu Arruda.

“Nós concluímos a primeira etapa do So-
bral Novo Centro. Você já vê as ruas do Centro 

de Sobral com a pavimentação trocada por 
bloco de concreto intertravados, que além 
de um melhor clima, dão um melhor visual 
para as ruas que também já começam a ser 
sinalizadas; as calçadas também alargadas, 
padronizadas e todas no mesmo nível, com 
acessibilidade para cadeirantes, deficientes 
visuais e pessoas com alguma dificuldade de 
locomoção, assegurando o direito de ir e vir 
para todos e também incrementando o co-
mércio no Centro”, disse o prefeito.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (21), no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

135 anos
Theatro São João recebe 

espetáculo de dança ‘Eu...e 
Eu?’ na terça (22)

Dando continuidade a programação 
comemorativa aos 135 anos do Theatro 
São João, a apresentação de dança ‘Eu...e 
Eu?’ acontecerá nesta terça-feira (22), 
a partir das 19h, no Theatro São João. 
Apresentado pela Companhia Cultura 
em Movimento, de Sobral, o espetáculo 
mostrará ao público, através da dança 
contemporânea, o desafio de se auto 
conhecer como componente para a fe-
licidade.

A programação especial, que segue 
até o próximo dia 27 de setembro, é 
uma realização da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo.

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

Torneio de Basquete 
Parceria entre Prefeitura de 
Sobral e Ramlive beneficia 
jovens do Residencial Nova 

Caiçara

A Prefeitura de Sobral, através da Co-
ordenadoria de Juventude (Coojuv) e da 
Secretaria do Esporte, em parceria com 
a empresa Ramlive, irá promover o ‘I Tor-
neio de Basquete de Rua do Residencial 
Nova Caiçara’. A competição, que terá 
início no próximo dia 3 de outubro, é 
gratuita e aberta para todos os públicos.

Os interessados devem fazer inscri-
ção até o próximo dia 1° de outubro, na 
Quadra 5, bloco 8, apartamento 203, do 
conjunto habitacional, a partir das 14h. 
“Estamos promovendo ações em parceria 
com a iniciativa privada para melhorar a 
qualidade de vida da população do Resi-
dencial, sobretudo os jovens”, ressaltou o 
titular da Coojuv, Igor Bezerra.

Palestra do Jornalista Paulo Henrique Amorim leva mais 
de 600 pessoas ao Centro de Convenções de Sobral

No lançamento do livro ‘o Quarto Poder – Uma Outra História’, o jornalista elogiou a cidade e 
a gestão do prefeito Veveu na educação.

Sobral recebeu, na quinta-feira (17), um 
dos mais influentes jornalistas brasi-
leiros, Paulo Henrique Amorim, que 

lançou o seu livro ‘o Quarto Poder – Uma 
Outra História’, no Centro de Convenções. A 
obra reúne memórias dos seus 50 anos de 
carreira profissional, revelando bastidores 
dos principais acontecimentos da história 
contemporânea e a relação entre a política 
e a mídia brasileira.

Durante a abertura da palestra, o jorna-
lista elogiou o trabalho desenvolvido pelo 
prefeito Veveu no ‘Sobral Novo Centro’ e 
na educação do Município. “É com grande 
prazer que eu estou aqui em Sobral e quero 
dizer que agora, com poucas horas na cida-
de, depois de passar pelo Centro Histórico e 
ver rapidamente a área tombada pelo Iphan, 
eu posso entender porque vocês sobralenses 
são tão bairristas: têm todo motivo para isso! 
Quero saudar o prefeito Veveu e dizer que no 
meu Blog Conversa Afiada eu já tive o grande 
prazer de publicar uma reportagem sobre o 
trabalho que ele desenvolve aqui na área de 
educação”, destacou o jornalista, que fez um 
apanhado dos principais episódios narra-
dos em seu livro, classificando a imprensa 
brasileira como o primeiro poder no desen-

rolar da política nacional.
Dando as boas-vindas ao palestrante, 

o prefeito Veveu destacou a importância 
do evento. “É uma alegria e uma honra ter 
o Paulo Henrique entre nós, um jornalista 
de excelente qualidade, uma voz influente 
pelo seu pensamento, pela análise dos fatos 
brasileiros e internacionais”, disse o prefeito 

Veveu. “Estamos promovendo uma série de 
palestra e eventos procurando proporcionar 
para a população de Sobral oportunidades de 
debates para inquietar o nosso dia a dia com 
pensamentos diversos e refletir sobre o papel 
da nossa cidade”, concluiu.

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

Em outubro | Secretário de Segurança do Estado confirma chegada da 
Ciopaer e do Raio em Sobral

Na última sexta-feira (18), o secretário 
de Segurança do Estado, Delci Teixeira, es-
teve em Sobral para apresentar ao prefeito 
Veveu Arruda os oficiais que irão comandar 

o Batalhão do Raio e a Coordenadoria In-
tegrada de Operações Aéreas (Ciopaer) no 
Município. De acordo com o titular da SS-
PDS, já em outubro, os dois equipamentos 
devem ser implementados em Sobral.

“A Ciopaer contará com um helicóptero, 
uma equipe de tripulantes e uma de apoio 
ao solo. Já para o Raio de Sobral, teremos 53 
homens que foram selecionados dentro do 
efetivo da Polícia Militar e estão concluindo o 
curso de formação”, explicou Delci Teixeira. 

Acompanhada pelo prefeito Veveu Ar-
ruda e pelo secretário de Cidadania e Se-
gurança de Sobral, Sidney Moraes, a cúpula 

da Secretaria da Segurança Pública e Defesa 
Social do Ceará visitou ainda o prédio que 
receberá as composições da Ciopaer e do 
Raio. Localizado às margens do aeroporto 
de Sobral, o imóvel, que já conta com um 
hangar,  passará por pequenas intervenções 
e deve ficar pronto no início do próximo 
mês. “Esses dois equipamentos irão reforçar 
o trabalho que já é feito pelas polícias Civil e 
Militar aqui em Sobral. Com eles, o governa-
dor Camilo Santana está garantindo mais se-
gurança para a população de toda a Região 
Norte”, comemorou o prefeito Veveu Arruda.


