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Foram empossados, na última quarta-feira (5), na Casa da Cul-
tura de Sobral, os novos integrantes do Conselho Municipal de 
Juventude de Sobral para o biênio 2015/16, formado por 12 con-
selheiros titulares e 12 suplentes, com representantes do Poder 
Público Municipal; de entidades juvenis, grupos sociais, e organi-
zações não governamentais.

A primeira missão do novo Conselho será realizar a 4ª Confe-
rência Municipal de Juventude. “O objetivo é atualizar a agenda da 
política pública de juventude, compreendendo as novas expressões 
juvenis e o novo contexto histórico e socioeconômico”, explicou o 
vice-presidente do Conselho Municipal de Juventude, Karlos Pa-
trick Sousa.

Empossado novo Conselho 
Municipal de Juventude de Sobral

12 alunos das redes municipal, esta-
dual e privada irão representar o Municí-
pio de Sobral na etapa estadual dos Jogos 
Escolares da Juventude, neste sábado (8) 
e domingo (9), em Fortaleza. A delegação 
irá competir nas modalidades individuais 
de xadrez, tênis de mesa e ciclismo.

Os vencedores irão representar o Cea-
rá na etapa nacional dos Jogos Escolares 
da Juventude, que acontecerá em setem-
bro, em Fortaleza, para as categorias de 
12 a 14, e em Londrina (PR) para as cate-
gorias 15 a 17, em novembro.

Com o objetivo de contribuir para a 
inserção social dos jovens através do es-
porte, os Jogos Escolares da Juventude 
são organizados pelo Comitê Olímpico 
do Brasil e reúnem jovens de todos os es-
tados brasileiros em competições de 13 
modalidades esportivas.

Atletas sobralenses participam 
da etapa estadual dos Jogos 

Escolares da Juventude

A Prefeitura de Sobral promove, nesta 
sexta-feira (7), a partir das 18h, a 10ª Feira 
de Negócios e Artes da Serra do Rosário 
(FENEJOR). A feira reunirá, na Praça da 
Igreja do Jordão, empreendedores locais 
divulgando seu artesanato, culinária e 
produtos da agricultura familiar, contri-
buindo assim para o desenvolvimento so-
cioeconômico da comunidade.

Completando 10 anos, a FENEJOR 
acontece na abertura dos festejos da pa-
droeira da Serra do Rosário com ampla 
programação com apresentações artísti-
cas e culturais, música e dança com talen-
tos da comunidade, e desfile para escolha 
da garota FENEJOR. Também haverá espa-
ços direcionados para crianças, mini cur-
sos de artesanato, entrega de troféus do 
torneio Fenejor de Futsal adulto e infantil 
e cine clube com curtas metragens produ-
zidos por jovens da comunidade.

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

Jordão receberá X Feira de 
Negócios e Artes da Serra do 

Rosário nesta sexta (7)

A Prefeitura de Sobral divulgou, na últi-
ma quinta-feira (6), o resultado preliminar 
da segunda etapa do processo de seleção 
pública, para contratação temporária de 
profissionais que atuarão como auxiliares 
de fiscalização do meio ambiente, destina-
dos a execução de processos voltados às 
áreas de conservação, pesquisa, proteção e 
defesa ambiental.

Os recursos em face do resultado da se-
gunda etapa poderão ser interpostos nesta 

sexta-feira (7), na sede da Autarquia Munici-
pal de Meio Ambiente (AMMA). O resultado 
final será divulgado na próxima segunda-
-feira (10), às 17h, na Secretaria de Urbanis-
mo, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente 
(Seurb), localizada no terceiro andar do 
Paço Municipal, situado na Rua Viriato de 
Medeiros, 1250, bairro Centro.

O resultado final do certame será divul-
gado na terça-feira (11) e publicado no Im-
presso Oficial do Município (IOM).

Samu comemora 10 anos de serviços prestado 
à população de Sobral

Na última quarta-feira (5), o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 
completou 10 anos de implantação no 
Município de Sobral. Contando com uma 
equipe de médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, atendentes telefônicos e 
motoristas, o Samu já recebeu cerca de 600 
mil ligações e realizou mais de 90 mil aten-
dimentos.

Para comemorar este marco, a equipe 
do Samu organizou evento na última terça-
-feira (4), do qual participaram a secretária 
da Saúde, Mônica Lima, e o vice-prefeito, 
Carlos Hilton Soares. “Nesses 10 anos, o tra-
balho de vocês tem sido muito importante 
para Sobral e região”, ressaltou Mônica. “Sa-
bemos que vocês salvam vidas pelo amor que 
cada um tem a sua profissão e ao próximo”, 
finalizou.

Já o vice-prefeito falou do sentimento 
que tem pelo serviço do Samu. “Fiquei emo-
cionado quando vi a primeira viatura fazer 
um resgate em Sobral. Eu sabia que isso era 
mais uma conquista dos sobralenses”, lem-
brou Carlos Hilton, que em 2003 era secretá-
rio adjunto da saúde e teve a oportunidade 
de conhecer a rede nacional de urgência e 
emergência em Maceió, Alagoas.

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

As crianças do Abrigo Domiciliar de So-
bral visitaram, na tarde da quinta-feira (6), a 
exposição ‘ExperCiência no Parque da Luz. 
Na oportunidade o grupo pôde conhecer 
diferentes experimentos como Gerador de 
Vanndergraph, Bobina de Tesla, Hastes de 
Ressonância, Pêndulo de Newton, Poço Gra-
vitacional, entre outros.

“Gostei muito da visita, principalmente a 
montanha russa (realidade virtual), o filme 
que mostrou as estrelas e planetas e o arre-
piamento (Gerador de Vanndergraph)”, dis-
se S.M.R, de 12 anos. “Eu gostei do planeta 
Terra, da experiência da antena parabólica e 
das estrelas no céu (planetário), comemorou 
R.M.E.R., de 9 anos.

A visita à exposição faz parte das come-
morações de 15 anos do Abrigo. “Quando 
montamos esta programação, não quisemos 
colocar apenas brincadeiras e diversão, mas 
expandir o conhecimento deles, por isso opta-
mos por esta visita”, explicou a coordenadora 
do Abrigo, Sabrina Oliveira.

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

Grupo de crianças do Abrigo Domiciliar 
visitam ExperCiência

Prefeitura de Sobral divulga resultado preliminar 
da 2ª etapa da seleção pública da AMMA

A reforma educacional de Sobral foi 
tema de ampla reportagem da Revis-
ta Educatrix, publicação nacional da 

Editora Moderna. Intitulada “Uma semen-
te plantada no Nordeste”, a matéria conta a 
trajetória do município para construir uma 
educação pública de qualidade, inspirando 
políticas nacionais e sendo exemplo para o 
Brasil. 

“O município de Sobral (CE) tornou-se re-
ferência nacional em educação de resultado, 
transformando a realidade de suas crianças. 

Reforma educacional de Sobral é destaque em 
publicação nacional

A lição deixada é que para melhorar o ensino 
é preciso aprimorar a gestão, valorizar o pro-
fessor e estabelecer um compromisso com a 
sociedade”, diz a reportagem. 

A publicação conta como nasceu o Pro-
grama de Alfabetização na Idade Certa, em 
Sobral, que inspirou uma política nacional 
de educação, o Pacto Nacional de Alfabe-
tização na Idade Certa (PNAIC). “Superando 

todas as metas do Ideb e alcançando marcos 
inquestionáveis, como a alfabetização de 
quase 100% de seus alunos até o final do 3º 
ano do Ensino Fundamental, Sobral se tor-
nou tema de estudos, reportagens e inspirou 
políticas públicas nacionais”, destaca trecho 
da ma téria.

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


