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O Theatro São João recebeu, na noite 
da última sexta-feira (18), a soleni-
dade de instalação da Academia So-

bralense de Letras Jurídicas (ASLEJUR). Na 
ocasião, foram empossados a primeira di-
retoria da entidade e os 25 primeiros imor-
tais, entre eles o prefeito de Sobral, Veveu 
Arruda; os deputados estaduais Ivo Gomes 
e professor Teodoro Soares; o presidente da 
Subseção da OAB em Sobral, Inácio Linha-
res; o desembargador Ademar Bezerra e o 
presidente da Aslejur, Luís Lira.

Durante a cerimonia, a vice-governado-
ra e primeira dama de Sobral, Izolda Cela 
ressaltou o momento histórico de instala-

ção da Aslejur e felicitou os acadêmicos. 
“Desejo que ajudem a sociedade a preservar 
princípios democráticos, de respeito, de con-
vivência, que fazem com que possamos lidar 
com as diferenças de forma muito mais sau-
dável e muito mais madura. Desejo que a Aca-
demia Sobralense de Letras Jurídicas passe a 
construir uma história bonita para enriquecer 
o que de bom a gente já tem na cidade de So-
bral”.

“Estou muito feliz de como Prefeito de 
Sobral estar presente e integrar a Academia 
Sobralense de Letras Jurídicas porque tenho 
a convicção de que irá contribuir muito para 
o nosso desenvolvimento cultural, científico, 

econômico, político. E tenho certeza que irá 
transpor os assuntos jurídicos para também 
cuidar da nossa cidade”, destacou o prefeito 
Veveu Arruda em seu discurso.

Para o deputado estadual Ivo Gomes, a 
posse como acadêmico na Aslejur o deixou 
“lisonjeado. O sentido de uma congregação 
como essa é produzir conhecimento na área 
jurídica e discutir problemas jurídicos, sejam 
eles locais, estaduais e até internacionais. 
Nunca esperei na minha vida que fosse per-
tencer a uma Academia e na minha cidade, 
na área jurídica, área que me formei e estudei 
bastante, fiz especialização, fiz mestrado. Es-
tou muito feliz!”.

 Criada Academia Sobralense de Letras Jurídicas

O prefeito Veveu Arruda participou, na última sexta-feira (18), de 
audiência pública promovida pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
no Centro de Convenções de Sobral. O objetivo foi ‘aferir o grau de sa-
tisfação com os trabalhos do Tribunal’, segundo o desembargador ou-
vidor, Francisco Gomes de Moura.

O Prefeito de Sobral parabenizou a iniciativa do Tribunal de Justiça 
do Estado. “Muito importante esse gesto de chamar a comunidade para 
ouvir dela a satisfação em relação ao trabalho do judiciário, que é funda-
mental para qualquer organização humana”, afirmou.

Também participaram da audiência pública, o desembargador Ade-
mar Bezerra, da Associação Cearense de Magistrados; a juíza ouvidora 
do Fórum Clóvis Beviláqua, Valéria Carneiro; o defensor público Pedro 
Aurélio Aragão; o presidente da Subseção da OAB em Sobral, Inácio Li-
nhares; o presidente da Câmara de Vereadores de Sobral, José Ibiapina; 
o procurador-geral do município de Sobral, Lourenço Arcanjo; e o co-
mandante do 3º BPM, Ten. Cel. Carvalho Moura.

Em Sobral
Audiência pública analisa grau de satisfação com trabalhos 
do Tribunal de Justiça do Ceará

População do Residencial Nova Caiçara se reúne 
para formalização do manual de convivência

Cerca de mil moradores do Residencial 
Nova Caiçara se reuniram, na noite da últi-
ma quinta-feira (17), para o último encontro 
de construção das normas de convivência. 
Ao todo, mais de 80 acordos foram esta-
belecidos pelos moradores, que tiveram o 
apoio da Prefeitura de Sobral. Como forma 
de comprometimento, a população assinou 

um termo de responsabilidade que visa am-
pliar a qualidade de vida de todos os mo-
radores.

“Foi um trabalho realizado com muito 
carinho e dedicação, tanto por nós, da Prefei-
tura, quanto pelos próprios moradores, que 
são os responsáveis diretos pela criação des-
sas regras”, explicou a titular da Secretaria 
de Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente, Gizella Gomes. Segundo ela, “a 
intenção é fazer com que as nossas famílias 
vivam felizes, sossegadas, em paz e com o 
conforto necessário para manter uma vida 
digna, com acesso a saúde, educação, lazer e 
infraestrutura”, finalizou.

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

Coordenadoria de Juventude
Domingo no Parque reúne música, esporte e lazer

Como forma de ampliar as opções de la-
zer para os jovens e incentivar a ocupação 
dos espaços públicos do Município, a Prefei-
tura de Sobral, através da Coordenadoria de 
Juventude (Coojuv), em parceria com o Co-
letivo Ocuparte, realizou, no último domin-
go (20), a primeira edição do ‘Domingo no 
Parque’. O objetivo da ação, que será contí-
nua, é realizar atividades culturais e artísti-
cas, aos domingos, no Parque da Cidade.

Yoga transversal, discotecagem, bazar, 
feira de escambo e apresentações de ban-
das como Sundogs e Rua do Oriente;  mar-
caram a primeira edição do evento, que, de 
acordo com o titular da Coojuv, Igor Bezer-
ra, “é mais uma opção cultural aos domingos, 
sobretudo por ter como proposta a reflexão 
sobre o direito aos espaços públicos e a cida-

de, bem como a necessidade de revitalização 
e manutenção do Parque da Cidade enquan-
to equipamento de lazer e fruição cultural em 
Sobral”.

O projeto, que tem cunho colaborativo, 
está aberto a todos os públicos.

Professores de escolas municipais de Sobral concluem 
formação do Programa Um Computador por Aluno

Cerca de 70 professores da rede muni-
cipal de ensino de Sobral participaram, nos 
dias 17 e 18 de setembro, do encerramen-
to do curso de formação do Programa Um 
Computador por Aluno (ProUCA), no Centro 
de Educação a Distância do Ceará (CED). Na 
ocasião, também foi lançado o livro ‘Lições 
do Projeto Um computador por aluno – Es-
tudos e Pesquisas no Contexto de Escola 
Pública’, que reúne experiências com o uso 
de computadores na sala de aula para en-
sino de português e matemática em todo o 

Estado.
“O ProUCA tem o objetivo de promover a 

inclusão digital pedagógica e o desenvolvi-
mento dos processos de ensino e aprendiza-
gem de alunos e professores das escolas pú-
blicas brasileiras, com a utilização de laptops 
educacionais”, explicou o vice-diretor do 
Instituto UFC Virtual, José Aires de Castro 
Filho, responsável pelo Grupo de Formação 
do Programa.

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

Em Sobral
Programação da VII Semana 
da Pessoa com Deficiência 

segue até a sexta (25)

Teve início no último sábado (19),  
em Sobral, a programação da VII Se-
mana da Pessoa com Deficiência. Com 
o tema ‘Nas diferenças, todos somos 
iguais’, as atividades, que são uma re-
alização do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CMDPDS) do Município, seguem até a 
próxima sexta-feira (25). Uma caminha-
da, que percorreu as ruas do centro da 
cidade, foi a primeira atividade e teve o 
objetivo de alertar a população sobre 
os direitos da pessoa com deficiência e 
estimular a promoção da acessibilidade 
e inclusão.

Confira a programação para o res-
tante da Semana no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Esporte Cidadão no bairro 
Pedrinhas beneficia mais 

de 500 pessoas

Ginástica, tênis de mesa, torneio 
de futsal, xadrez, circuito recreativo, 
emissão de RG, agendamento para car-
teira de trabalho, passe do idoso e do 
deficiente, aferição de pressão arterial 
e teste de glicemia, foram alguns dos 
serviços disponibilizados gratuitamente 
pela ação, que atendeu a mais de 500 
pessoas, no último sábado (19), no bair-
ro Pedrinhas.

 “O Esporte Cidadão é uma ação des-
centralizada, que atende aos diversos 
bairros e distritos do município, benefi-
ciando assim, moradores de todos os pon-
tos da cidade, garantindo os direitos de 
cada cidadão para ter acesso ao esporte, 
lazer e cidadania”, esclareceu o secretá-
rio do Esporte de Sobral, Rosaldo Freire.

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


