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Prefeito Veveu Arruda inaugura 10º Centro de Educação Infantil de Sobral

Secretário da Saúde do Ceará e representante do BIRD 
visitam equipamentos de saúde de Sobral

Para aperfeiçoar o atendimento de saú-
de na Região Norte, o prefeito Veveu 
Arruda acompanhou, nesta segunda-

-feira (28), o secretário da Saúde do Estado 
do Ceará, Henrique Javi, e o consultor do 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), Renílson Cohen, 
em visita aos equipamentos de saúde do 
Município. Foram vistoriadas as estruturas 
do Hospital Regional Norte, Policlínica de 
Sobral, Centro de Especialidades Odontoló-
gicas Regional, Santa Casa de Misericórdia 
e Hospital Dr. Estevam, visando solicitar no-
vos financiamentos e investimentos.

“Nosso principal objetivo é visualizar a 
rede de saúde de Sobral buscando o fortaleci-
mento dos seus hospitais e equipamentos de 
saúde, uma vez que Sobral é responsável pelo 
atendimento dos 55 municípios, da macrorre-
gião, pela sua rede,” informou Henrique Javi 
que ressaltou os investimentos alcançados 
no Município. “O trabalho que vem sendo 
realizado na atenção primária de Sobral é o 
caminho certo para a prevenção e promoção 
da saúde e, por conta disso, nós citamos o mu-
nicípio como modelo de reprodução para as 
outras regiões do Estado.

Já o prefeito Veveu destacou os investi-
mentos feitos pela gestão na infraestrutura 
da saúde municipal. “Entre novas unidades 

construídas, ampliadas, reformadas e anexos 
criados, nós já entregamos 26 Unidades de 
Saúde na sede e nos distritos. Entre as novas 
unidades construídas estão a do Bonfim, Co-
hab II, Cohab III, Patos, Novo Recanto, Patriar-
ca, Rafael Arruda, Alto da Expectativa, Alto do 
Cristo, Cidade José Euclides e Caracará, prati-
camente pronto. Além disso, nós ampliamos 
4 novos centros de saúde da família, reforma-

mos oito, criamos uma nova estrutura para o 
recreio e criamos três anexos e tudo isso para 
melhorar as estruturas e qualificar o atendi-
mento de saúde para a população de Sobral, 
especialmente, daqueles que mais precisam”, 
concluiu.

Participaram ainda da visita o vice-pre-
feito Carlos Hiton Soares e a secretária de 
Saúde de Sobral, Mônica Lima. 

Com o intuito de universalizar a educação infantil no Municí-
pio, o prefeito Veveu Arruda inaugura, nos próximos dias, o 10º 
Centro de Educação Infantil de Sobral. Desta vez, será no bairro 
Padre Palhano, o CEI Professora Maria Menezes - Ruth Cristino. 
Com investimento de R$1,9 milhão, o equipamento atenderá a 
224 crianças da creche a pré-escola e conta com oito salas de 
aula, sala de leitura e multiuso, sala de informática, pátio cober-
to, anfiteatro, playground, cozinha, lactário, lavanderia, sanitário.

Com os Centros de Educação Infantil inaugurados em sua 
gestão, o prefeito Veveu universalizou o atendimento em pré-
-escola para crianças de 4 e 5 anos e ampliou para quase 45% 
a cobertura do atendimento em creches para crianças de 0 a 3 
anos. Já foram inaugurados novos Centros de Educação Infantil 
nos bairros Novo Recanto, Sumaré, Santa Casa, Alto da Brasília, 
Vila União, Cohab II (Jatobá), Domingos Olímpio, Parque Santo 
Antônio e Cidade José Euclides.

Nesta sexta-feira (1º), o Centro de Edu-
cação a Distância de Sobral (CED) será palco 
de mais uma Oficina Regional de Divulga-
ção e Sensibilização do Programa ‘Selo Mu-
nicípio Verde’. A ação, que visa qualificar os 
municípios que melhor atendem os índices 
de sustentabilidade sugeridos pela Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente (Sema), 
contará com a participação de gestores 
socioambientais de Sobral e de municípios 
vizinhos, como Alcântara, Cariré, Coreaú, 
Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Hi-
drolândia, Itapajé, entre outros.

“O objetivo dessa oficina é sensibilizar os 
gestores sobre a importância dessa certifi-
cação para o Estado [e, no nosso caso, para 
Sobral] e verificar junto aos gestores do Pro-
grama o andamento dos índices qualitativos 

que estamos 
t r a b a l h a n d o 
para garantir 
a certificação, 
como já con-
seguimos em 
anos anteriores”, afirmou a secretária de Ur-
banismo de Sobral, Gizella Gomes.

Selo Município Verde         
O programa ‘Selo Município Verde’ é 

a maior referência de sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente do Ceará. A 
cada dois anos, o programa lança uma nova 
edição onde os municípios inscritos traba-
lham de acordo com os critérios de preser-
vação do Programa.

Semana da Água
SAAE e moradores de distritos discutem 
ações de convivência com a estiagem

Desde a última segunda-feira (21), o Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral 
(SAAE) está visitando diferentes localidades 
nos distritos do Município para ouvir os mo-
radores e apresentar ações de convivência 
com a estiagem. A iniciativa faz parte do 
cronograma do SAAE na Semana da Água, 
que segue até quinta-feira (31).

Na oportunidade os moradores apon-
taram necessidades e discutiram sugestões 
para melhorar o fornecimento de agua, 
dentre elas a criação de um calendário de 

abastecimento por ruas e quar-
teirões, em regiões serranas; 
viabilização do reservatório do 
São Francisco, no distrito de 
Jordão, e a criação de um comi-
tê formado por moradores

“O SAAE trabalha para me-
lhor atender a todos os sobralen-
ses, seja ele residente na sede ou 
nos distritos”, ressaltou o presidente interino 
da Autarquia, Ilo Santiago. “Para tanto, a Pre-
feitura de Sobral tem investido na construção 

de adutoras, reservatórios, construção e am-
pliação das Estações de Tratamento de Água 
(ETA), entre outros. Tudo para dar à popula-
ção, acesso à água potável”, concluiu.

Sustentabilidade
Sobral sediará oficina regional do 
programa ‘Selo Município Verde’

Academia da Saúde da Cohab III realiza curso 
de artesanato na próxima quarta (30)

Dando continuidade às atividades de 
promoção do bem estar de usuários da Aca-
demia da Saúde da Cohab III, a unidade irá 
realizar, na próxima quarta (30), a partir das 
14h, um minicurso de artesanato, ministra-
do pela facilitadora Sônia Damasceno. “O 
objetivo é promover um momento de entrete-
nimento para todos os moradores do bairro, 
além de prepará-los para que se tornem facili-
tadores, mostrando seus dons e talentos”, afir-
mou Larisse Pontes, gerente da Academia 
da Saúde.

Com o intuito de garantir mais segu-
rança e conforto em ruas e praças, a Pre-
feitura de Sobral, através da Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos (Se-
conv), realizou, nesta segunda-feira (28), 
serviços de manutenção na rede de ilu-
minação pública nos bairros Expectativa, 
Sumaré e Parque Mucambinho.

“Os serviços de iluminação pública es-
tão sendo realizados intensivamente pela 
nossa Secretaria com o intuito de garantir 
mais conforto e segurança aos moradores 
dos bairros. Diariamente, deslocamos, pelo 
menos, três equipes que atendem bairros e 
distritos, realizando manutenção e implan-
tação de novas luminárias”, explicou o titu-
lar da Seconv, Jorge Trindade.

Rede de iluminação pública 
dos bairros Expectativa, 

Sumaré e Parque 
Mucambinho recebe serviço 

de manutenção


