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Centro de Educação Infantil é inaugurado
no bairro Cidade José Euclides

Foi com festa que os moradores do bair-
ro Cidade José Euclides receberam das 
mãos do governador Camilo Santana 

e do prefeito Veveu Arruda, na quinta-feira 
(28), o Centro de Educação Infantil (CEI) ‘Di-
norá Gondim Lins Aragão’. Com a entrega 
de 9 Centros de Educação Infantil, a gestão 
municipal universalizou a pré-escola e am-
pliou para 44,8% o atendimento em creche.

O governador Camilo Santana desta-
cou os resultados de Sobral na educação e 
reafirmou o compromisso com o povo so-
bralense. “É uma alegria inaugurar um equi-
pamento deste que mostra a boa gestão e o 
olhar cuidadoso que o município de Sobral 
tem com a educação. O Veveu é um grande 
prefeito que tem dedicado a sua vida a cuidar 
bem do povo de Sobral”.

Com capacidade para atender 208 crian-
ças de 0 a 5 anos, nas modalidades de cre-
che a pré-escola, a unidade conta com qua-
tro salas de aulas climatizadas, dormitório, 
berçário/lactário, laboratório de informáti-
ca, refeitório, cozinha, parque infantil, entre 
outros espaços. “É um equipamento muito 
moderno e bonito, mas o que é mais bacana 
é o trabalho bem feito que será desenvolvido 
aí. Pode ter certeza que as crianças de vocês 
serão bem atendidas. E o meu apelo às famí-
lias é que cuidem bem de suas crianças para 
que eles se desenvolvam bem”, disse a vice-
-governadora Izolda Cela.

“Agradeço ao nosso governador Cami-
lo Santana por tudo que você tem feito por 
Sobral na área da educação, saúde. Estamos 
inaugurando o 9º Centro de Educação Infantil 

e com ele vamos chegar a 44,8% de crianças 
em creches. Até o final deste ano estaremos 
inaugurando 19 Centros de Educação Infan-
til que irão garantir atendimento de 75% das 
crianças de 0 a 3 anos. A partir da próxima se-
mana daremos ordem de serviço de mais 3 CEI 
para atender as crianças do Residencial Nova 
Caiçara. Estamos assegurando as melhores 
condições para crescer uma nova geração 
que fará de Sobral ainda melhor”, destacou o 
prefeito Veveu Arruda.

 “Como sobralense agradeço ao governa-
dor e ao prefeito pela parceria para fazer esse 
lugar tão bonito que terá condições de cuidar 
das crianças de Sobral desde 0 até os 5 anos, 
que engloba creche e pré-escola. Creche é 
muito importante porque as crianças estão 
com o cérebro em formação e a pré-escola 
prepara para a alfabetização. Nossa geração 
de políticos sempre teve preocupação de fazer 
coisas para quem mais precisam e nossa ge-
ração entende que para as pessoas que mais 
precisam é que devemos fazer as coisas mais 
bonitas e mais duradouras”, afirmou o depu-
tado Ivo Gomes.

Emprego e Renda
Faculdade Luciano Feijão inaugura novo campus em Sobral

Foi inaugurada, na noite de quinta-feira 
(28), a nova sede da Faculdade Luciano Fei-
jão, que recebeu o apoio do Programa de 
Desenvolvimento Econômico (Prodecon), 

da Prefeitura de Sobral.  Com uma área de 
29 mil metros quadrados, as novas instala-
ções da faculdade ocupam cinco andares e 
oferecem aos alunos uma estrutura moder-
na, que garante total acessibilidade a pes-
soas com deficiência, laboratórios, 40 salas 
de aula e um teatro com 750 lugares, para 
os alunos dos cursos de graduação em Di-
reito, Administração, Psicologia e, em breve, 
Engenharia e Enfermagem.

 “Sobral é realmente uma cidade diferen-
ciada, especial porque além de ser um territó-
rio de negócios, de atividades econômicas e 
industriais com êxito; além de ser um território 

de fé, uma característica importante do nosso 
povo; aqui também é um território do conhe-
cimento onde há um cuidado e uma atenção 
especial com o conhecimento. Receba os nos-
sos parabéns e agradecimento por fortalecer 
Sobral como lugar do conhecimento não ape-
nas na graduação, mas na pós-graduação na 
pesquisa porque esse é um caminho funda-
mental para a promoção do desenvolvimento 
do nosso povo sobralense e da Região Norte”, 
destacou o prefeito Veveu Arruda.

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

Iniciadas obras de pavimentação asfáltica da 
estrada do Boqueirão

Para celebrar o início das obras de pavi-
mentação da estrada do Boqueirão, o pre-
feito Veveu Arruda, o vice-prefeito Carlos 
Hilton Soares e o deputado Ivo Gomes par-
ticiparam, na última sexta-feira (29), de uma 
solenidade na localidade. “É uma alegria 
poder mostrar que a obra está acontecendo. 
O meu compromisso era fazer a estrada com 
calçamento em pedra tosca, será asfalto. Que-
ro renovar o agradecimento ao Ivo pelo apoio 
para conseguir que nós trouxéssemos pra cá 
essa estrada que será tão útil à comunidade 
do Boqueirão”, afirmou o prefeito.

Com 11 km extensão, a via receberá pa-
vimento asfáltico e sinalizações horizontal 

e vertical. A obra deverá ser concluída em 
três meses, facilitando o trânsito de pesso-
as, o transporte escolar e o escoamento da 
produção agrícola. “Nesse momento de crise, 
está saindo essa estrada foi fruto de muita 
luta nossa e hoje estamos aqui devolvendo 
para vocês os recursos que vocês pagam de 
impostos. É uma conquista de vocês não é 
gentileza e nem favor. Aprendemos a lição 
de que precisamos escutar as pessoas e com 
humildade fazer o que é preciso para que os 
problemas sejam resolvidos”, destacou o de-
putado Ivo Gomes.

Também participaram da solenidade, o 
secretário de Conservação e Serviços Públi-
cos, Jorge Trindade; o secretário de Obras, 
Ilo Santiago; a secretária de Agricultura e 
Pecuária, Luiza Barreto; o secretário adjunto 
de Esporte, Camilo Cavalcante; o secretário 
adjunto de Gestão, Djalma Gomes; os vere-
adores Adaldécio Linhares e Raimundo Car-
neiro; a suplente de vereador Fátima Sousa; 
e a população do Boqueirão.

70 anos
Mais de 40 mil foliões acompanham desfile do 
‘Bloco dos Sujos’ pelas ruas de Sobral

O maior e mais tradicional pré-carnaval 
do interior do Estado do Ceará, o ‘Bloco dos 
Sujos’, reuniu, no último sábado (30), mais 
de 40 mil pessoas no Centro de Sobral. Co-
mandado pelo axé de Daniela Mercury, este 
ano, a agremiação comemorou 70 anos de 
tradição e atraiu foliões de toda a Região 
Norte.

A folia teve início às 17h, com a concen-
tração na Praça da Coluna da Hora, e seguiu 
até o Boulevard do Arco, onde a cantora, 
compositora e dançarina Daniela Mercury 
sacudiu e encantou os foliões por aproxi-
madamente 1h30 ao som de canções como 
Maimbê Dandá, Rainha do Axé, o Canto da 
Cidade, Faraó Divindade do Egito, dentre 
outros sucessos.

Durante todo o trajeto, cerca de 300 ho-
mens da Guarda Municipal, Coordenadoria 
do Trânsito e Transporte Urbano, Polícia Mi-
litar e Civil, realizaram a segurança do even-
to, que também contou com o apoio do Jui-

zado da Infância e Adolescência, Corpo de 
Bombeiros e SAMU.

Com 70 anos de realização, o desfile do 
Bloco dos Sujos contou com a presença do 
Prefeito de Sobral, Veveu Arruda; do vice-
-prefeito, Carlos Hilton Soares; do deputado 
Federal Leônidas Cristino, além de membros 
do secretariado municipal, que seguiram ao 
lado do povo, cantando músicas consagra-
das do carnaval.

15 de fevereiro 
Programa Guarda Mirim abre 
inscrições para a 24ª turma

Jovens com idade entre 14 e 17 anos 
poderão se inscrever, a partir do dia 15 
de fevereiro, no programa Guarda Mirim, 
da Secretaria de Cidadania e Segurança 
do Município. O programa de estágio, 
que desde a última turma oferece 130 
vagas, foi criado em 2004 e atua na inte-
gração social e formação moral e cívica 
dos adolescentes.

A seleção acontecerá em duas fases. 
A primeira ocorrerá por meio de prova 
objetiva e a segunda por meio de entre-
vista. Os aprovados na seleção, recebe-
rão uma bolsa-auxílio mensal no valor de 
RS 126,60, durante o período do estágio.

Confira o edital no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Café com o Prefeito Veveu 
aborda conquistas na 

educação, economia e 
infraestrutura

O Programa Café com o Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (1º) aborda 
a inauguração do Centro de Educação 
Infantil da Cidade José Euclides. “Este foi 
o 9º Centro de Educação Infantil inaugu-
rado por mim e como ele nós chegamos 
a atender a 63,7% da demanda de crian-
ças de 0 a 5 anos. Nós já universalizamos 
o atendimento de crianças de 4 e 5 anos 
na pré-escola e de 0 a 3 anos que são alu-
nos de creches nós estamos chegando a 
44,8%. Mas nosso projeto é chegar ao final 
deste ano atendendo a 75% das crianças 
de 0 a 3 anos e para isso o governador tem 
sido um importante parceiro”.

O início das obras de pavimentação 
asfáltica da estrada do Boqueirão e a 
festa de comemoração do sucesso do 
projeto de economia solidária Fia {Ofici-
na de Artesãs} também foram pauta do 
programa. “Se eu tivesse que escolher algo 
como marca do meu governo seria o pro-
jeto Gente Solidária, que criamos em 2013, 
um projeto inovador porque trabalha com 
grupos produtivos formado por pessoas 
que viviam em situação de extrema po-
breza. Foi muito emocionante ouvir o de-
poimento das artesãs que disseram que 
hoje mantem suas famílias e podem fazer 
melhorias nas suas casas e fazer planos 
graças ao projeto Gente Solidária”, desta-
cou Veveu Arruda.


