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Prefeito Veveu Arruda inaugura biblioteca e auditório na
Escola José da Matta e Silva

O prefeito Veveu Arruda inaugurou, na quarta-feira (23), a 
Biblioteca professora Ruth Cristino e um auditório, na Escola 
José da Matta e Silva. Se direcionando aos alunos, o Prefeito 
ressaltou que “o objetivo da biblioteca é vocês lerem todos os 
dias. Além das tarefas de casa peguem esse livros e leiam porque 

Prefeito Veveu Arruda assina ordem de serviço do Colégio 
Sobralense de Tempo Integral no distrito de Bonfim

O prefeito Veveu Arruda assinou, na última quarta-feira (23), a 
ordem de serviço do Colégio Sobralense de Tempo Integral, 
no distrito de Bonfim. “É uma enorme alegria estar aqui dando 

início à construção do Colégio do Bonfim. Aqui nós inauguramos o pos-
to de saúde, a quadra esportiva e agora estamos trazendo um equipa-
mento que considero fundamental, um colégio de tempo integral. Nós 
estamos cuidando para que nossas crianças tenham todo um itinerário 
formativo de qualidade”, afirmou Veveu.

O Colégio Sobralense de Tempo Integral do Bonfim atenderá 270 
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e terá seis salas de 
aula; laboratório de matemática, física, biologia, química e duas de 
informática; biblioteca; sala de vídeo; cantina; pátio coberto; quadra 
poliesportiva coberta; anfiteatro, entre outros, totalizando mais de 
3.400 m² de área construída. “O Veveu iniciou essa revolução ao imple-
mentar escolas de tempo integral que é transformadora. Muito feliz por 
comemorar mais um avanço da área educacional de Sobral”, afirmou o 
deputado federal Leônidas Cristino.

Para o deputado estadual Ivo Gomes, “é uma conquista ter uma 
escola de tempo integral num distrito. Em 95% das cidades cearenses 
não tem uma escola como essa que o distrito do Bonfim terá. O Colégio 
de Tempo Integral irá preparar nossos alunos para o ensino médio e a 
partir daí uma vida melhor. Antes do Veveu não havia nenhuma escola 
de Tempo Integral em Sobral. Hoje já temos duas em funcionamento do 
Aracatiaçu e no Monsenhor Aloísio. E serão construídas 18 escolas, que 
considero o maior legado que um político pode deixar. Uma estrutura 
para que os filhos dos trabalhadores possam ter uma boa educação”.

Segundo o secretário da Educação, Julio Cesar Alexandre, o Co-

légio Sobralense do Bonfim 
“irá atender 270 adolescentes 
de 11 a 14 anos de idade com 
educação em tempo integral. 
Ao final, todos os adolescentes 
estarão num Colégio Sobra-
lense que tem um currículo 
diferenciado, com disciplinas 
da base comum e outras como 
protagonismo juvenil, projeto 
de vida, clubes de artes e es-
portes. Ele entrará às 7h e deverá sair da escola às 5h da tarde”.

quem lê exercita a inteligência. Quem lê escreve melhor, raciocina melhor porque 
a leitura é um exercício da mente”.

Na ocasião, os alunos apresentaram um jogral homenageando Ruth Cris-
tino, que dá nome à Biblioteca; o deputado Leônidas Cristino; o secretário 
da Educação, Julio Cesar Alexandre; o diretor da Escola, Domingos Sávio, e o 
prefeito Veveu, que também recebeu o troféu de ‘Prefeito Educador’. “É um dia 
emocionante! E vamos continuar sempre, alunos, pais e professores, trabalhan-
do para disponibilizar uma educação pública de qualidade porque só assim nós 
vamos dar futuro para as crianças e jovens de Sobral”, afirmou Leônidas Cristino.

“Eu fico muito honrado e agradecido pela família estar doando o nome de 
Ruth Cristino para a Biblioteca da Escola José da Matta porque ela foi professora 
educadora. O que vale é o exemplo e essa escola dá exemplo porque é uma das 
melhores escolas do Brasil com Ideb 8,2, no 5º ano, e abandono zero, fruto do tra-
balho de todos”, comemorou o secretário da Educação, Julio Cesar Alexandre.

Com cerca de 15 mil títulos de literatura infantil, literatura infanto-juvenil, 
gibis, dicionários, enciclopédias e apoio pedagógico ao professor, na Bibliote-
ca climatizada são desenvolvidos projetos pedagógicos para incentivo à lei-
tura como ‘Aluno Leitor’, ‘Rodízio Literário’, ‘Contando e Leiturando’, dentre ou-
tros. “Esse é um espaço de crescimento e desenvolvimento e eu agradeço a toda 
a comunidade escolar, aos profissionais, pais e alunos. A educação é a arma mais 
eficaz para melhorar o Brasil, o Ceará e Sobral”, disse o diretor Domingos Sávio.

Segurança para mototaxistas é debatida 
pela Prefeitura de Sobral

Buscando garantir agilidade no aten-
dimento de demandas de segurança pú-
blica para os mototaxistas, as Secretarias 
de Cidadania e Segurança, Conservação e 
Serviços Públicos, juntamente com o Ron-
da do Quarteirão e Policia Militar estiveram 
reunidos, na última terça-feira (22), com os 
representantes da categoria para debater 

estratégias que facilitem a comunicação 
entre os mototáxis e forças de segurança do 
Município.

Segundo o secretário de Cidadania e Se-
gurança, major Francisco Erlânio Matoso de 
Almeida, a reunião definiu a criação de um 
grupo intitulado ‘Mototaxista Seguro’, que 
será composto por representantes da segu-
rança pública e mototáxis. “Por meio desse 
grupo, iremos facilitar e tornar mais célere o 
atendimento dos profissionais no caso de al-
guma ocorrência”, detalhou o Secretário.

Compareceram à reunião o secretário 
de Conservação e Serviços Públicos, Jorge 
Trindade; representando o Ronda do Quar-
teirão e a Polícia Militar, o Major Flávio Dias; 
e representantes do Sindicato dos Motota-
xistas de Sobral.

O Gabinete de Gestão Integrada do Mu-
nicípio de Sobral definiu, na terça feira(22), 
o esquema operacional de segurança  do 
show do cantor Roberto Carlos, que acon-
tecerá dia 8 de abril. “Estamos organizando 
esse evento com base em outra grande atra-
ção que se apresentou recentemente no es-
tádio”, explicou o secretário de Cidadania 
e Segurança de Sobral, Erlânio Matoso. “Já 
temos em Sobral uma cultura de atendimen-
to a grandes eventos, e a expectativa é que se 
repita nesse a calma característica”, concluiu.

Essa é a primeira vez em, 19 anos, que o 
cantor se apresenta em Sobral. A organiza-
ção do evento estima um público de 8 mil 
pessoas, distribuídas em arquibancadas e 
cadeiras. Além do policiamento ofensivo de 
mais de 140 homens, haverá apoio de servi-
ço ambulatorial particular e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Equipes da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos, da Secretaria de Urbanis-
mo, Patrimônio e Meio Ambiente, Secreta-
ria de Saúde, da Guarda Civil Municipal de 
Sobral (GCMS), Coordenadoria de Trânsito 
e Transporte Urbano (CTTU), da Polícia Mili-
tar, do Batalhão de Policiamento de Rondas 
de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), 
da Coordenadoria Integrada de Operações 
Aéreas (Ciopaer), do Corpo de Bombeiros, 
da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Ro-
doviária Estadual, além de segurança parti-
cular, estarão de prontidão para garantir a 
segurança e fiscalização nos dois eventos.

GGIM debate plano de segurança para
show de Roberto Carlos

Depoimento
“Durante três anos tendo aulas de Pro-

jeto de Vida pude fortalecer e amadurecer 
o meu sonho, que é me tornar uma profis-
sional qualificada em medicina veterinária. 
Tenho ótimos professores que me apoiam 
bastante que me ajudam e orientam.”

Bruna Oliveira Cavalcante – aluna do 
8º ano do Colégio Sobralense de Tempo 
Integral Maria Dorilene Arruda Aragão

Café com o Prefeito Veveu 
aborda investimentos na 

política de saúde

O programa de rádio Café com o Pre-
feito Veveu desta segunda-feira (28) abor-
da os investimentos feitos pela gestão na 
infraestrutura de saúde, como a inaugu-
ração da 26ª unidade de saúde no bairro 
Terrenos Novos. “Esse Centro atenderá os 
moradores do bairro José Euclides II (Terre-
nos Novos) e parte da população do Resi-
dencial Nova Caiçara. Realmente foi uma 
festa muito bonita, com muita gente. Eu 
tenho colocado a política de saúde como 
uma prioridade especial e por isso nós esta-
mos melhorando estruturas e qualificando 
o atendimento de saúde para a população 
de Sobral, especialmente, daqueles que 
mais precisam”, explicou Veveu.

“Entre novas unidades construídas, am-
pliadas, reformadas e anexos criados, nós 
já entregamos 26 Unidades de Saúde na 
sede e nos distritos. Só entre as novas uni-
dades construídas foram Bonfim, Cohab II, 
Cohab III, Patos, Novo Recanto, Patriarca, 
Rafael Arruda, Alto da Expectativa, Alto 
do Cristo, Cidade José Euclides e Caracará, 
praticamente pronto. Além disso, nós am-
pliamos quatro novos centros, reformamos 
oito, criamos uma nova estrutura para o 
recreio e criamos três anexos”, afirmou 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 do Mu-
nicípio, às segundas-feiras, sempre às 7h. 
O programa é reapresentado às quintas-
-feiras, no Programa Quinta com o Prefei-
to Veveu, sempre às 11h55min.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (28) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


