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Prefeito Veveu realiza reuniões semanais para 
acompanhamento de obras

Para garantir a celeridade das obras em 
andamento, o prefeito Veveu Arruda se reu-
niu, nesta sexta-feira (26), em seu gabinete, 
com o secretário de Educação, Julio Cesar 
da Costa, secretário de Obras, Ilo Santiago, 
secretário adjunto da Gestão, Djalma Go-
mes, técnicos das secretarias e os constru-
tores responsáveis pelas obras dos Colégios 
de Tempo Integral e pelos Centros de Edu-
cação Infantil.

“Estamos fazendo essas reuniões sema-
nais, resolvendo pendências e cobrando agi-

lidade porque eu quero inaugurar todas essas 
obras ainda este ano. Eu estou acompanhan-
do pessoalmente a execução das obras para 
que sejam construídas do jeito que o projeto 
manda, com a qualidade”, afirmou o prefeito 
Veveu Arruda.

O prefeito Veveu Arruda já inaugurou 9 
Centros de Educação Infantil (CEI) e estão 
em andamento outros 4 CEI, localizados no 
bairro Padre Palhano, que deve ser inaugu-
rado dia 11 de março; no bairro da Cohab II, 
com 70% de execução; e na Colina e Resi-
dencial Nova Caiçara, com serviços de terra-
planagem. Já estão em funcionamento dois 
Colégios Sobralenses de Tempo Integral no 
Complexo Monsenhor Aloísio e Aracatiaçu 
e estão em obras outros 7 colégios nos dis-
tritos de Jaibaras (77%), Caracará (72%), Jor-
dão (63%), Aprazível (44%), Cohab 3 (30%), 
Rafael Arruda (5%) e Taperuaba com terra-
planagem. 

Academia da Saúde promove palestra sobre os benefícios 
do exercício físico nas doenças crônicas degenerativas

Dando continuidade às ações da Aca-
demia da Saúde da Cohab III, na tarde da 

última quinta-feira (25), foi promovida uma 
palestra sobre ‘Os benefícios do exercício 
físico nas doenças crônicas degenerativas’, 
ministrada pela médica do Centro de Saúde 
da Família da Cohab III, Ana Veruska Bastos.

“Estamos colocando a Academia da Saú-
de como um instrumento de melhoria de vida 
da população. Para isso, promovemos ações 
intersetoriais, buscando orientar e incentivar 
as práticas de atividades físicas com educa-
ção em saúde”, explicou a gerente da unida-
de, Larisse Pontes.

‘Mulheres Solidárias’ se 
reúnem para discutir eventos 

para o mês de março
Na noite da última quinta-feira (25), 

a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds) promoveu o encontro de cerca 
de 50 mulheres da sociedade sobralen-
se, na Casa da Cultura de Sobral. A sole-
nidade teve o objetivo de dar início às 
atividades ao ‘Mulheres Solidárias’, gru-
po, que nas palavras da palestrante da 
noite Solange Melo, “tem o objetivo de se 
tornar um movimento para mexer com as 
pessoas em Sobral”.

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

Café com o Prefeito 
Veveu aborda campanha 

‘Sobral Mais Limpa’

O programa Café com o Prefeito Ve-
veu desta segunda-feira (29) teve como 
tema a campanha ‘Sobral mais limpa’. “É 
preciso não só o esforço da prefeitura para 
limpar a cidade aconteça, mas também a 
cooperação, a participação da população 
na limpeza da cidade. Portanto, tem o ob-
jetivo de realmente assegurar a limpeza 
melhor da nossa cidade, mas ao mesmo 
tempo uma campanha de conscientiza-
ção para que as crianças, os adolescentes, 
os jovens e os adultos compreendam que 
nós todos temos um papel importante 
para manter a cidade limpa”, alertou o 
prefeito.

O Café com o Prefeito Veveu é pro-
duzido pela Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Sobral e transmitido por 
uma rede de emissoras de rádio de So-
bral, às segundas-feiras, sempre às 7h. O 
programa é reapresentado às quintas-
-feiras, no Programa Quinta com o Pre-
feito Veveu, sempre às 11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (29) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Cid Gomes é homenageado no Ministério da Educação
O ex-governador do Ceará e ex-ministro 

da Educação Cid Gomes foi homenageado, 
na última quarta-feira (24), em Brasília, ten-
do sua foto afixada na galeria dos ex-minis-
tros, no Ministério da Educação. “As palavras 
do ministro Mercadante deixaram claro a 
importante contribuição que o nosso con-
terrâneo Cid deu para a Educação Brasileira, 
através de programas e projetos estratégicos 
concebidos por ele e que estão sendo postos 
em prática pelo Ministério”, afirmou o prefei-
to Veveu, presente na solenidade.

Revista Exame coloca Sobral em 1º lugar no Brasil 
na qualidade da educação

O Município de Sobral mais uma vez aparece em primeiro 
lugar no Brasil na qualidade da educação segundo maté-
ria intitulada ‘As 500 melhores cidades brasileiras em Edu-

cação’, publicada pela Revista Exame. A publicação teve como 
base dados do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira 
(IOEB), elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que 
considera “a qualidade da formação dos professores nas escolas, a 
média de hora aula por dia, a experiência dos diretores no cargo e o 
atendimento na rede de educação infantil.”

“Com 201 mil habitantes, Sobral (CE) é a primeira do ranking de 
qualidade na Educação(...) De acordo com Veveu Arruda, prefeito do 
município, os investimentos na qualificação dos docentes, no pla-
nejamento pedagógico e a ampliação da gestão escolar explicam 
o resultado acima da média. ‘Hoje, cada aluno tem um tutor que o 
ajuda a construir seu plano de vida e carreira’, afirmou em entrevista 
a EXAME.com.

Um dos focos da atual gestão, explica, é a educação integral. Até 
o momento, duas escolas que seguem este modelo – outras 11 de-
vem ser inauguradas até o final de 2016.”

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

Prefeito Veveu Arruda anuncia Show com Padre Reginaldo 
Manzotti em Sobral

O sacerdote Padre Reginaldo Manzotti 
estará em Sobral, no próximo dia 17 de mar-
ço (quinta-feira), para semear a palavra de 
Deus, através dos seus mais recentes traba-
lhos de evangelização, o CD ‘Entre Amigos’ 
e o livro ‘Parábolas’. O anúncio foi feito pelo 
prefeito Veveu Arruda, no último sábado 
(27), em seu perfil na rede social Facebook.

Durante a ministração do Padre Regi-
naldo Manzotti, que acontecerá às 19h, no 
Estádio do Junco, haverá evangelização, 
momentos de orações e algumas canções 
do álbum de trabalho do sacerdote. A apre-
sentação é uma realização da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e 
do Turismo, e do Governo do Estado.


