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Na tarde da última terça-feira (1º), 
a Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Saúde, promoveu uma mo-
bilização alusiva ao dia Mundial da Luta 
contra a AIDS, na praça do Sinhá Sabóia. 
A atividade deu início à programação da  
campanha ‘AIDS: conhecer para prevenir 
e cuidar!’.

O objetivo da ação foi alertar a popu-
lação que passava pelo local sobre a im-
portância de fazer o teste rápido, pois o 
diagnóstico positivo do HIV precocemen-
te permite que o paciente comece o tra-
tamento no momento certo e tenha uma 
melhor qualidade de vida. Além desta 
ação, durante todo o mês de dezembro, 
uma vasta agenda foi programada para 
compor a campanha.

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

Prefeitura de Sobral lança 
campanha ‘AIDS: conhecer 

para prevenir e cuidar!’

Estão abertas, até a próxima sexta-
-feira (4), as inscrições para a oficina ‘Ad-
ministração de Salão de Beleza: como tor-
nar seu salão mais rentável’. Voltada para 
profissionais da área da beleza e novos 
empreendedores interessados em inves-
tir nesse setor, a capacitação é gratuita e 
acontecerá no dia 7 de dezembro, das 9 
às 17h, no Centro de Convenções.

Os interessados devem comparecer 
à sede da Secretaria de Tecnologia de 
Desenvolvimento Econômico (STDE), lo-
calizada na Rua Visconde de Sabóia, 300 
– Junco, das 8h às 14h. As inscrições são 
gratuitas e as vagas limitadas.

O curso é promovido pela Prefeitu-
ra de Sobral, em parceria com a Donatti 
Professionale, e faz parte das ações do 
Programa Trabalho Pleno / Projeto Beleza 
Rende, coordenado pela STDE. Mais in-
formações: (88)3611-6311.

Até sexta (4)
Abertas inscrições para 

oficina de ‘Administração de 
Salão de Beleza’

Com o propósito de facilitar o acesso da comunida-
de a inúmeros serviços, a Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria do Esporte, realizará, no próximo sábado (5), a 
partir das 7h30, no bairro Sinhá Saboia, a quarta edição 
do Projeto Esporte Cidadão.

Com aulão de ritmos, tênis de mesa, torneio de fu-
tebol de salão, xadrez, jogos recreativos, emissão de RG, 
agendamento para carteira de trabalho, passe do idoso 
e do deficiente, aferição de pressão arterial e teste de gli-
cemia, o projeto acontecerá na quadra poliesportiva da 
Escola Municipal Paulo Aragão.

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

No Sinhá Sabóia
Prefeitura realiza mais uma edição do projeto 
‘Esporte Cidadão’ neste sábado (5)

Com o objetivo de despertar na popu-
lação a importância da sustentabilidade, a 
Prefeitura de Sobral, em parceria com a As-
sociação dos Agentes Ambientais da Região 
Leste de Sobral (Agamsol), tem arrecadado 
cerca de 12 toneladas de materiais reciclá-

veis por mês em Aracatiaçu. A ação conta 
com o apoio dos catadores do distrito que 
realizam, semanalmente, coleta porta a por-
ta em toda a região.

“A Coleta Seletiva Pontual realizada aqui 
possibilita não só o recolhimento desse ma-
terial. Além disso, serve como fonte de renda 
para os catadores do distrito, que recebem até 
R$700 por mês”, explicou a gerente da Coleta 
Seletiva, Cirliane Viana. Para o catador Fran-
cisco Coelho, “essa coleta é que coloca o pão 
na mesa da minha casa e da educação aos 
meus filhos. Sou muito grato por poder contri-
buir com esse projeto”.

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

Coleta Seletiva Pontual
12 toneladas de materiais recicláveis são 
recolhidas mensalmente em Aracatiaçu

Nesta quarta-feira (2), o Parque de Expo-
sição João Passos Dias recebeu o I Seminá-
rio Regional do Projeto Paulo Freire (PPF) da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do 
Ceará (SDA). “Este projeto vem para traba-
lhar o combate às desigualdades que temos 
na sociedade e oferecer prosperidade para a 
população do campo que é lutadora e traba-
lhadora”, destacou o Prefeito de Sobral, que 
participou do encontro.

Com investimento no valor de 80 mi-
lhões de dólares, sendo 50% do Fundo In-
ternacional de Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA) e 50% do Governo do Estado do Ce-
ará, o Projeto Paulo Freire tem o objetivo de 
oferecer tecnologias para o desenvolvimen-
to de atividades agrícolas, como também, 
para o desenvolvimento da organização co-
munitária com capacitações, qualificando a 

agricultura familiar.
No Município, duas localidades serão as-

sistidas pelo PPF. A de Santa Luzia, no distri-
to de Jordão e a de Casa Forte, no distrito de 
Baracho. “É importante que nos apropriemos 
dessas tecnologias para difundirmos para as 
outras comunidades do Município. Aqui em 
Sobral, faremos de tudo para que este projeto 
funcione, não só no nosso Município, mas na 
nossa região”, ressaltou  Veveu Arruda.

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

Seminário Regional do Projeto Paulo Freire 
é realizado em Sobral

Sobral tem uma das 4 escolas públicas do Brasil com nível de aprendizagem su-
perior ao da Suíça e Canadá, retratadas em uma série especial da Revista Super Inte-
ressante. A matéria “Oásis no Sertão” destaca que Sobral “virou referência em ensino. 
Das 178 escolas públicas de excelência do Brasil, 21 estão lá”.

A série de reportagem usa como base o Estudo “Excelência com Equidade”, de-
senvolvido pela Fundação Lemann, Itaú BBA e Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo, 
que mapeia a rede pública nacional em busca de escolas que cultivam boas práticas 
educacionais que possam ser replicadas pelo país.

Pelos excelentes resultados de aprendizados dos alunos, a escola municipal Ge-
rardo Rodrigues de Albuquerque, no bairro do Junco, foi visitada pela equipe da 
pesquisa para análise qualitativa para evidenciar práticas exitosas que poderão ser 
replicadas para outras escolas do país.

Veja a pesquisa Excelência com Equidade e o vídeo “Quatro escolas públi-
cas, pobres e excelentes” no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Escola de Sobral é retratada em série
da Revista Super Interessante

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, e o 
superintendente Regional do Banco 
do Brasil, José Divio Passos, assina-

ram, na manhã da última quarta-feira (2),  
convênio para a construção de um equipa-
mento social no Residencial Nova Caiçara. 
Voltada para a promover a inclusão socio-
produtiva, por meio da reaplicação de tec-
nologias sociais, a estrutura visa promover 
a autonomia da famílias do conjunto habi-
tacional.

“A Fundação Banco do Brasil seleciona 
empreendimentos do ‘Programa Minha Casa, 
Minha Vida’ de todo o Brasil para fazer esse 
tipo de investimento. O trabalho de acom-
panhamento dos beneficiários desenvolvido 
pela Prefeitura, após a entrega dos aparta-
mentos, foi um fator determinante para que o 
Caiçara recebesse esse projeto”, explicou José 
Dívio.

De acordo com o documento, “cabe à 
Prefeitura disponibilizar dados e informações 
para a definição do tipo de equipamento que 
será implantado no Residencial, que pode ser 
uma biblioteca, uma central de reciclagem de 
lixo, ou mesmo um centro de desenvolvimen-
to tecnológico”, explicou a secretaria de Ur-
banismo, Gizella Gomes.

O projeto irá funcionar de forma colabo-
rativa com as estruturas previstas na matriz 
do empreendimento, como áreas de lazer 
e prática de esportes, áreas de convivên-
cia e para atividades comerciais, além de 3 
Centros de Educação Infantil, 2 Escolas de 
Tempo Integral (uma na área do empreen-
dimento e outra na Cohab III); 2 Centros de 
Saúde da Família (com 5 equipes e 50 agen-
tes de saúde) e 1 Centro de Artes e Esportes 
Integrado, que estão sendo construídos. 
“Mais que 3364 apartamentos, o Nova Cai-
çara é um bairro. Um lugar onde as pessoas 
possam estudar, ter atendimento médico de 
qualidade, praticar esportes e ter momentos 
de lazer. Nosso esforço é para melhorar, cada 

vez mais, a vida das famílias que moram no 
Residencial”,  afirmou Veveu Arruda.

O Residencial Nova Caiçara é o maior 
programa habitacional do interior do Cea-
rá. Completo, o conjunto terá mais de três 
mil apartamentos e um investimento total 
de R$ 208.587.800,00, financiado por meio 
do programa Minha Casa Minha Vida, e 
com recursos do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria das Cidades, no valor de 
R$ 10.111.800,00. Cada apartamento, que 
possui 42,9m² divididos entre sala de estar, 
cozinha, dois quartos, 1 banheiro e área de 
serviço, representa o início de uma nova 
história para cada uma das famílias benefi-
ciadas.

Residencial Nova Caiçara
Prefeitura de Sobral e Fundação Banco do Brasil assinam 

convênio para construção de equipamento social


