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Colégio Sobralense de Tempo Integral
Prefeito Veveu autoriza início de mais uma obra para 

o distrito de Patriarca

O prefeito Veveu Arruda assinou, nesta 
quarta-feira (16), a ordem de serviço 
para construção do Colégio Sobra-

lense de Tempo Integral, no Patriarca. Na 
ocasião, o gestor também anunciou o sane-
amento do distrito e a reforma da praça da 
igreja, que já tem projeto arquitetônico con-
cluído. Em 2014, os moradores do Distrito 
receberam das mãos do prefeito um novo 
Centro de Saúde da Família e uma nova 
Quadra Poliesportiva. “É assim que trabalho 
porque quero que aqui as pessoas vivam feli-
zes, com qualidade de vida”, disse o prefeito 
para os moradores presentes.

Segundo o prefeito Veveu o Colégio de-
verá ser concluído até o início do segundo 
semestre deste ano. “A educação de Sobral 
tem bons resultados, que nos estimulam a 
fazer mais e melhor e nos ajuda a identificar, 
enfrentar e resolver os problemas que ainda 
temos. Foi assim que conseguimos reduzir a 
mortalidade infantil de Sobral para 8,4, tirar 
mais de 7 mil famílias da extrema pobreza, 
num trabalho intersetorial”.

O Colégio Sobralense de Tempo Integral 
do Patriarca será o 10º do município e aten-
derá 270 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, com 6 salas de aula; laborató-
rio de matemática, física, biologia, química 

e 2 de informática; biblioteca; sala de vídeo; 
cantina; pátio coberto; quadra poliesportiva 
coberta; anfiteatro, entre outros, totalizan-
do mais de 3.400 m² de área construída. Na 
obra serão investidos cerca de R$5 milhões, 
com recursos do Governo Federal, através 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação -FNDE (R$3,3 milhões) e da Prefei-
tura de Sobral (R$1,9 milhão).

“Estou muito feliz por fazer parte da me-
lhor gestão pública da história do município 

de Sobral. Nenhum prefeito fez tanto quanto 
o Veveu está fazendo e até o final do ano vem 
muito mais ainda, em todas as áreas, mas a 
bandeira principal do nosso prefeito é a educa-
ção. São os observadores externos que dizem 
que temos a melhor educação pública do país, 
que se reforça com essa importante obra que é 
o Colégio Sobralense de Tempo Integral”, afir-
mou o vice-prefeito Carlos Hilton Soares.

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

SAMU de Sobral recebe três novas ambulâncias
O prefeito Veveu Arruda entregou, nesta quinta-feira (17), três novas ambu-

lâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na ocasião, 
também foi anunciado que o Município receberá 16 novas ambulâncias, reno-
vando completamente a frota de transporte sanitário para a população sobra-
lense. “Quando assumi a Prefeitura estabeleci algumas metas e uma delas era a 
qualificação do serviço de saúde para a população sobralense e agora nós pode-
mos apresentar resultados muito bons, que me fortalecem para que a gente supere 
os problemas que ainda existem, com competência”, afirmou Veveu Arruda.

Para oferecer atendimento de qualidade para a população, o prefeito Veveu 
já entregou 19 Centros de Saúde da Família, entre novos, ampliados e refor-
mados todos equipados e com equipes completas; ampliou de 46 para 63 o 
número de equipes de saúde da família, garantindo uma cobertura de 100% do 
território de Sobral, também graças ao programa Mais Médicos. E na próxima 
terça-feira (22), será inaugurada a Unidade de Saúde do bairro Cidade José Eu-
clides e em seguida a de Bilheira para melhorar a vida das pessoas.

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

Escola de Música de Sobral firmará convênio 
com a Universidade Federal do Ceará

Com o objetivo de certificar os cursos 
oferecidos pela Escola de Música de So-
bral, o prefeito Veveu Arruda recebeu, nesta 
quinta-feira (17), em seu gabinete, o diretor 
do campus da Universidade Federal do Cea-
rá em Sobral, Vicente Teixeira, e o professor 
do curso de música da UFC, Marco Toledo. 
“Queremos celebrar convênio de cooperação 

científica e cultural com a Universidade Fede-
ral do Ceará, que deverá assumir a gestão pe-
dagógica da Escola de Música, certificando os 
alunos e a prefeitura continuará responsável 
pela gestão administrativa”, explicou Veveu 
Arruda.

O convênio deverá ser firmado através 
da Secretaria da Cultura e do Turismo, ten-
do como interveniente a Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral). 
Com 18 anos de criação, a Escola de Músi-
ca Maestro José Wilson Brasil conta com 
23 cursos de instrumentos, canto e musi-
calização, atendendo cerca de 600 alunos, 
a maioria oriundos de escolas públicas do 
Município e de cidades vizinhas.

I Caminhada pela igualdade e pelo fim da violência 
contra a mulher acontece na terça-feira (22)

Para mobilizar a população para a luta 
em busca da valorização, defesa dos direitos 
da mulher, bem como o reconhecimento do 
seu espaço na sociedade, a OAB Sobral, por 
meio da Comissão da Mulher Advogada, re-
alizará na próxima terça-feira (22), às 17h, a 
‘I Caminhada pela igualdade e pelo fim da 
violência contra a mulher’.

O evento contará com o apoio da Prefei-
tura de Sobral e, para tanto, o prefeito Veveu 
Arruda recebeu na manhã desta quinta-fei-
ra (17), a presidente da Comissão da Mulher 
Advogada Bruna Parente, para dar apoio ao 
evento. “É muito importante que ações como 
esta aconteçam, para alertar a população so-
bre os direitos e conquistas alcançados pelas 
mulheres. Desde já, me coloco a disposição 
para apoiar e comparecer a esta caminhada”, 
afirmou Veveu que parabenizou a iniciativa, 
durante o encontro.

A caminhada partirá do Arco Nossa Se-

nhora de Fátima e seguirá até a Praça da 
Coluna da Hora. A ação, que faz parte da 
agenda ‘Março Mais Mulher’, arrecadará ali-
mentos não perecíveis ou leite em pó, que 
serão doados para o Lar de Ester. “Esta será 
primeira caminhada da igualdade de gêneros 
e pelo fim da violência contra a mulher, cujo 
intuito é fomentar dentro da nossa sociedade 
o debate sobre estas questões que, infelizmen-
te, possui dados alarmantes,” informou Bruna 
Parente.

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

Prefeitura de Sobral apoia atividades do Judiciário

O prefeito Veveu Arruda recebeu, nesta 
quinta-feira (17), em seu gabinete, acompa-
nhado do vice-prefeito Carlos Hilton Soares, 
o Juiz Titular da Vara de Família e Sucessões 
de Sobral, César Alcântara, o presidente e o 
vice-presidente da Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) Sobral, Rafael 
Ponte e Pedro Aurélio Aragão. Em pauta, a 
parceria da Prefeitura com o Judiciário para 
contratação de estagiários.

“A justiça depende desses estudantes 
que nos ajudam diariamente e, sobretudo, é 
algo bom para as duas partes, tanto para os 
alunos que tem o primeiro acesso à justiça, 
conhecendo os processos, e bom para o Po-
der Judiciário como uma forma de dar uma 
resposta à sociedade exercendo seu papel e 
resolvendo a vida das pessoas”, disse o juiz.

Theatro São João terá 
encenação ‘A paixão de 

Cristo’ neste fim de semana

A Cia de teatro ‘Atelier de Arte e Cul-
tura’ encenará, neste sábado (19) e do-
mingo (20), o tradicional espetáculo ‘A 
paixão de Cristo’, no Theatro São João. 
A apresentação, que acontecerá a partir 
das 19h, trará para os espectadores a últi-
ma ceia, o abandono, o longo e tenebro-
so trajeto na via dolorosa em que Jesus 
suportou dor, injúria e humilhação que 
o levaram a crucificação, bem como sua 
ressurreição.

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

Jantar beneficente arrecada 
doações para o Fundo Rotativo 

Solidário de Aracatiaçu

Na noite da última quarta-feira (17), 
a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds) e o Grupo de Mulheres Solidárias 
realizaram o segundo jantar beneficen-
te, desta vez no distrito de Aracatiaçu. 
A ação, que fez parte da agenda ‘Março 
Mais Mulher’, serviu para arrecadar cerca 
de R$ 800,00 em doações para o Fundo 
Rotativo Solidário de Aracatiaçu.

 “Esta é uma forma que os fundos ro-
tativos solidários têm para fazerem au-
mentar os recursos que eles mesmos irão 
usar”, ressaltou a titular da Seds, Valdízia 
Ribeiro. “O objetivo dos fundos é ajudar 
para que estes empreendimentos possam 
crescer cada vez mais”, concluiu.

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


