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Primeira infância
Prefeito Veveu Arruda apresenta políticas públicas de 

Sobral para pesquisadores da Universidade de Harvard

Para falar das políticas públicas de So-
bral voltadas à primeira infância, o pre-
feito Veveu Arruda participou, nesta 

quinta-feira (21), do simpósio ‘Focusing on 
30 years of Childhood Interventions in Cea-
rá’, encerrando o Curso Prático em Saúde 
Pública Colaborativa promovido pela Uni-
versidade de Harvard em parceria com a 
Universidade Federal do Ceará. Realizado 
no Instituto da Primeira Infância (Iprede), 
em Fortaleza, o evento reuniu estudiosos 
de universidades brasileiras e pesquisado-
res americanos, além de autoridades como 
a primeira dama do Estado do Ceará, Onélia 
Leite, o secretário de Educação do Estado 
do Ceará, Maurício Holanda, e o prefeito de 
Fortaleza, Roberto Cláudio.

Em sua palestra, o prefeito Veveu apre-
sentou as estratégias adotadas por Sobral 
na atenção à primeira infância, que inte-
gram o Plano Municipal pela Primeira Infân-
cia 2015-2024. “Você não consegue ter uma 
rede de educação que efetivamente eduque, 
um sistema de saúde que tem cobertura de 
99% do território de Sobral e que produza 
uma redução da mortalidade infantil para 
8,7, a menor do Ceará; e uma redução da ex-

trema pobreza de 8 mil para 750 se não hou-
ver claramente uma opção política na dire-
ção das pessoas que mais precisam. Estamos 
formando uma nova geração em Sobral, que 
não será apenas seguidora de um destino pré-
-estabelecido pela condição socioeconômica 
de exclusão, mas protagonistas de suas pró-

prias vidas”, afirmou.
Leia a matéria completa no Blog de So-

bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral anuncia programação do Carnaval 2016

Em coletiva realizada nesta quinta-feira 
(21), no auditório da Escola de Cultura, Co-
municação, Ofícios e Artes (Ecoa), o chefe 
de Gabinete do Prefeito, Luciano Arruda, 
juntamente com o secretário adjunto da 
Cultura e do Turismo de Sobral, Carlos Mo-
ledo, anunciou a programação do carnaval 

2016 em Sobral.
“Sobral possui uma forte tradição carna-

valesca com os desfiles das escolas de samba 
e do Bloco dos Sujos, que leva entre 40 e 50 mil 
pessoas às ruas todos os anos. Portanto, ape-
sar da crise que vários Municípios estão en-
frentando e da necessidade de cortar despe-
sas, a gestão fez todo o esforço para garantir 
que Sobral realizasse seu carnaval”, informou 
Luciano.

Este ano, o carnaval de Sobral contará 
com o desfile de oito escolas de samba e 
será realizado no dia 9 de fevereiro. Cada 
escola de samba receberá incentivo mon-
tagem no valor de R$10 mil. Além disso, as 
festividades contarão com ampla estrutura 
de som, vendedores ambulantes, ambulân-

cias e forte sistema de segurança. Já para 
garantir a premiação, a Gestão Municipal 
está mobilizando empresas do Município 
para contribuírem com a festa.

Bloco dos Sujos

O Chefe de Gabinete, também falou so-
bre as  negociações para trazer uma atração 
nacional para o Bloco dos Sujos. “Nós esta-
mos fechando o contrato, que ainda está pen-
dente de assinatura, com a cantora Daniela 
Mercury, para que possamos oficializá-la 
como a grande atração nacional da edição, 
que comemorará 70 anos de tradição do Blo-
co dos Sujos”, concluiu.

Sobral Novo Centro
Internalização da fiação será iniciada na Rua 
Oriano Mendes

Para acompanhar o andamento das 
obras do projeto Sobral Novo Centro, o 
prefeito Veveu Arruda esteve, nesta quinta-
-feira (21), reunido com o secretário Estadu-
al de Infraestrutura, André Facó. Em pauta, 

a conclusão da rede subterrânea que está 
com a infraestrutura concluída e a próxima 
etapa será a internalização da fiação da rede 
de energia e de telecomunicação.

“Já concluímos toda a infraestrutura sub-
terrânea para iniciarmos a internalização 
como projeto piloto pela rua Oriano Mendes, 
da Catedral até a rua Cel. Mont’Alverne, e as 
ruas adjacentes, com sinalização, ilumina-
ção e mobiliário urbano padronizados. É um 
pacote de obras que dará uma melhoria sig-
nificativa na qualidade urbana do Centro da 
cidade de Sobral e na qualidade de vida da 
nossa população”, explicou o prefeito Veveu.

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

Prefeitura abre inscrições para nove 
modalidades esportivas

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria do Esporte, está com inscrições abertas 
para nove modalidades esportivas do Núcleo 
de Atenção Esportivo Social (Naes). Podem 
se inscrever crianças e jovens com idade en-
tre sete e 20 anos. Futsal, handebol, voleibol, 
vôlei de areia, basquete, skate, tênis, bicicross 
e badminton são as modalidades esportivas 
ofertadas gratuitamente pela ação.

As inscrições podem ser realizadas nos 
vários locais onde as aulas acontecem ou 
na sede da Secretaria do Esporte, localiza-
da no Ginásio Poliesportivo, localizado na 
Rua Mauro Andrade, 400 - Alto da Brasília, 
das 8h às 14h. Mais informações: (88)3614-

7288/3614-7531.
Confira o cronograma das atividades 

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

A partir desta sexta (22) | Sobral sediará 
Seminário de Produção de Leite da Região Norte

Nesta sexta-feira (22) e sábado (23) 
acontece no Parque de Exposição de Sobral 
João Passos Dias, o Seminário de Produção 
de Leite da Região Norte. O evento, que 
contará com ciclo de palestras e visita técni-
ca, é uma realização da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria da Agricultura e Pecu-
ária (Seagri), em parceria com a Associação 
dos Criadores da Zona Norte do Estado do 
Ceará (Acnec).

De acordo com a titular da Seagri, Luiza 
Barreto, “é de extrema importância a parti-
cipação dos produtores rurais neste evento, 
pois esta é uma grande oportunidade para 

eles pensarem em como produzir mais nesse 
período de chuva e garantir o sustento dos 
animais, trabalhando a questão da genética 
e do manejo”, ressaltou.

Durante o evento será apresentado aos 
participantes orientações sobre linha de 
crédito e as ações usadas em Sobral para a 
comercialização do leite, uma estratégia de 
sucesso da gestão do Município. “O trabalho 
feito aqui fortalece a cadeia produtiva desse 
derivado ampliando a economia local”, con-
cluiu Luiza.

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

Usuários do Centro Pop e 
Abrigo para População em 

Situação de Rua participam 
de manhã de saúde bucal

O Centro de Referência Especiali-
zado para População de Rua de Sobral 
(Centro Pop) e o Abrigo para População 
em Situação de Rua receberam na ma-
nhã da quinta-feira (21), alunos do 6º 
semestre do Curso de Odontologia da 
Universidade Federal do Ceara (UFC). 
Os estudantes realizaram uma manhã 
de saúde bucal com os usuários dos 
equipamentos. Além de exames da saú-
de bucal, escovação supervisionada e 
aplicação de flúor, foram feitas ativida-
des de caráter educativo e distribuição 
de kits odontológicos.

“A iniciativa representa o fortaleci-
mento das ações interesetoriais realiza-
das pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza do 
Município, que está sempre em busca de 
parceiros para suas ações”, explicou o 
coordenador do Centro Pop, Jean Ávila. 
“Ações como esta, fortalecem o trabalho 
de cuidado com  a saúde das pessoas em 
situação de rua”, concluiu.

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


