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Prefeito Veveu Arruda garante apoio para comemorações 
de 10 anos do curso de Odontologia da UFC

O prefeito Veveu Arruda recebeu, nesta 
sexta-feira (11), em seu gabinete, represen-
tantes do Centro Acadêmico do Curso de 
Odontologia da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). Na ocasião, o gestor garantiu 
apoio para a programação comemorativa 
pelos 10 anos de criação do curso de Odon-
tologia da UFC – campus Sobral, que conta-
rá com a VI Jornada Odontológica de Sobral 
e a VIII Jornada Sobralense de Estomatolo-
gia, Radiologia Odontológica e Patologia 
Oral, realizada de 18 a 20 de maio, além do 

lançamento de um livro alusivo às comemo-
rações do primeiro decênio do curso.

População do distrito de Aprazível recebe 
ação da campanha ‘Sobral Mais Limpa’

Os moradores do distrito de Aprazível 
receberam, na manhã da sexta-feira (11), 
ações da campanha ‘Sobral Mais Limpa’, co-
ordenada pela Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconv). O objetivo da 
iniciativa foi alertar a população sobre os 
riscos e doenças que o lixo acumulado pode 

causar, principalmente durante a tempora-
da de chuvas.

Durante a mobilização os profissionais 
realizaram visitas domiciliares, distribuindo 
material educativo com informações sobre 
os riscos e como combater a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, calendários de 
coleta sistemática, além de atividades de 
limpeza do bairro.

De acordo com o gerente do Centro de 
Saúde da Família de Aprazível, Bruno Frota, 
“estamos todos juntos nessa ação, a popula-
ção e o poder público por uma Sobral mais 
limpa. Se todos fizermos a nossa parte, ire-
mos eliminar todos os possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti no nosso distrito”, 
afirmou.

Farmácia Viva de Sobral produz mais de seis 
mil medicamentos fitoterápicos por ano

A Secretaria de Saúde de Sobral, por 
meio da equipe do Projeto Farmácia Viva, 
distribui mensalmente mais de 500 medi-
camentos fitoterápicos, produzidos com 
plantas medicinais. Dentre eles estão “xaro-
pe de cumaru, utilizado como expectorante; 
sabonete antisséptico de alecrim e pimenta e 
creme anti reumático, usado por pacientes do 
Centro de Reabilitação portadores de reuma-
tismo”, explicou Wilcare Nascimento, farma-
cêutica responsável pela Farmácia Viva de 
Sobral.

O Projeto, que também contribuí para 
a preservação do meio-ambiente, ajuda a 
manter viva a cultura de utilizar as plantas 

para fins medicinais. Como resultado, a po-
pulação sobralense tem disponível medica-
mentos fitoterápicos, sem efeitos colaterais 
e de fácil acesso.

Jantar beneficente arrecada 
doações para o Fundo 

Rotativo Solidário do Trapiá
Na noite da última quinta-feira (11), 

a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds) e o Grupo de Mulheres Solidárias 
realizaram um jantar beneficente na lo-
calidade de Trapiá, distrito de Jaibaras. 
A ação, que fez parte da agenda ‘Março 
Mais Mulher’, serviu para arrecadar mil 
reais em doações para o Fundo Rotativo 
Solidário do Trapiá.

O evento contou, ainda, com a par-
ticipação de representantes de Cabo 
Verde, que vieram conhecer o caso de 
sucesso do Projeto Gente Solidária em 
Sobral. “Viemos aqui para ver e compreen-
der os fatores que conduziram ao sucesso, 
pegar esta metodologia e adaptar para 
nossa realidade em Cabo Verde, porque a 
economia solidária valoriza a tecnologia 
social, a produção e o acesso ao merca-
do”, disse o responsável pela Promoção 
de Microfinanças e Empreendedorismo 
do Programa Nacional de Luta Contra 
a Pobreza do Ministério da Juventude, 
Emprego e Desenvolvimento dos Recur-
sos Humanos de Cabo Verde, Bernardino 
Gonçalves. Leia a matéria completa no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Nova Caiçara
“Estamos realizando a maior 

inclusão social de toda a 
história de Sobral”, afirma 

Veveu Arruda
O programa de rádio Café com o 

Prefeito Veveu desta segunda-feira (14) 
aborda a entrega de 976 unidades ha-
bitacionais no Residencial Nova Caiçara, 
que já conta 2.084 famílias morando, be-
neficiando cerca de 10 mil pessoas com 
moradia de qualidade. “Foi muito emocio-
nante não só para as 976 famílias que rea-
lizaram o sonho da casa própria, mas para 
mim, para o Governador e todos que pu-
deram contribuir para a melhoria de vida 
de milhares de sobralenses, que saíram de 
aluguéis caros, que deixaram de morar de 
favor, que saíram de áreas de risco e agora 
vão morar no que é deles, um patrimônio 
para a família”, disse o Prefeito.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (14) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Ordem de serviço dá início à construção da Estação 
Juventude na Cohab I

Para garantir espaço e oportunidades 
para a juventude do complexo Sinhá 
Sabóia, o prefeito de Sobral Veveu Ar-

ruda assinou, na sexta-feira (11), a ordem de 
serviço para a construção da Estação Juven-
tude do bairro Cohab I. “Vamos dar sequên-
cia a um trabalho importante que está sen-
do feito nas outras Estações com as diversas 
manifestações artísticas, culturais, esportivas. 
E a ideia da Estação da Juventude é ser um 
equipamento no bairro, onde estão as pesso-
as, para que os jovens possam desenvolver e 
ampliar os seus talentos”, explicou o Prefeito.

As obras serão iniciadas nesta segunda-
-feira (14) e devem ser concluídas em três 
meses. Esta será a 4ª Estação Juventude do 
Município, que já conta com outras três no 
Mucambinho, Novo Recanto e Nova Caiça-
ra, com o objetivo de ampliar o acesso dos 
jovens às políticas, programas e serviços de 
saúde, cultura, cidadania, esporte e lazer, 
promovendo a cultura de paz.

“Sobral nos últimos tempos tomou a deci-
são muito forte de proteger as crianças, com 
educação, que é a melhor do Brasil; com saú-
de, tendo taxa de mortalidade infantil com-
parada aos países europeus. Precisamos fazer 
com os adolescentes o que fizemos com as 
crianças. É esse o desafio dos próximos anos, 

dar atenção integral a nossa juventude, saber 
o que ela tem e o que precisa”, destacou o de-
putado Ivo Gomes.

A noite foi animada com apresentação 
da Quadrilha Luar do Sertão, números de 
dança com a companhia Marshall, The King 
e AKD - Aqui é Delícia, além de apresenta-
ção de jovens DJs da equipe Detona Funk, 

da roda de capoeira do grupo Capoeira Bra-
sil e apresentação da banda ‘Farra Beat’. A 
solenidade também contou com a presença 
dos vereadores Christiane Coelho, Antônio 
Galdêncio e Raimundo Carneiro, do coorde-
nador de Juventude de Sobral, Igor Bezerra; 
do secretário de Esporte, Rosaldo Freire; en-
tre outros.

Prefeito Veveu Arruda garante melhorias para os mototaxistas

Mantendo constante diálogo com a 
classe trabalhadora, o prefeito Veveu Arru-
da recebeu, nesta sexta-feira (11), em seu 
gabinete, representantes do Sindicato dos 
Mototaxistas Autônomos de Sobral (Sind-
motos). Também participaram da reunião, o 
titular da Secretaria de Conservação e Servi-
ços Públicos, Jorge Trindade, e o secretário 

de Cidadania e Segurança, Erlânio Almeida.
Sobral foi o primeiro município do Esta-

do do Ceará a criar e regulamentar o siste-
ma de transporte em mototaxistas, através 
de lei aprovada na Câmara, que teve como 
um dos autores o prefeito Veveu, quando 
era vereador. No ano passado, a Prefeitura 
atualizou o cadastro de todos os motota-
xistas e entregou 709 novos capacetes para 
os profissionais. Também foram criadas 20 
novas vagas para os permissionários do ser-
viço e, até o mês de abril, deverá entregar 
novas batas para a categoria.

 “A reunião foi muito positiva para a cate-
goria e o prefeito sempre tem sido muito solí-
cito com nossas demandas. O nosso objetivo 
foi reforçar as parcerias da categoria com a 

prefeitura, no que diz respeito à fiscalização 
do mototáxi pirata e do fornecimento das ba-
tas. Também pedimos apoio do prefeito para 
encaminhar ao Governador ofício solicitando 
a Isenção do ICMS na compra de moto para 
a categoria, assim como já acontece para os 
taxistas”, disse o presidente do Sindmotos, 
João ‘Feijão’ Pereira.

Para garantir a segurança da população 
que usa o serviço de mototáxi e coibir o 
exercício irregular da profissão, a Prefeitura 
de Sobral desenvolve a campanha ‘Mototá-
xi pirata, não se deixe levar’, com blitze vo-
lantes e campanhas no rádio. A população 
sobralense também pode contribuir com 
a campanha, denunciando irregularidades 
por meio do número: (88)3611-7608.


