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A Prefeitura de Sobral promoverá nesta quarta-
-feira (9), na Casa da Cultura, às 19h, o lançamento 
do livro ‘Assim Pensei’ do poeta Carlos Alberto de 
Queiroz. Aberto ao público, o lançamento da obra, 
que reúne cerca de 140 poemas e canta o amor ao 
sertão com seus mistérios e belezas, é uma realiza-
ção da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e 
Artes de Sobral (Ecoa) e da Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Sobre o Autor
Nascido em Fortaleza e apaixonado por litera-

tura, Carlos Alberto de Queiroz é funcionário públi-
co estadual e, além de poeta e escritor, já compôs 
mais de 40 músicas que são em sua maioria, do 

Prefeitura de Sobral promove 
lançamento do livro ‘Assim 
Pensei’ nesta quarta-feira (9)

Na manhã do último sábado (5), os pro-
fissionais do Centro de Saúde da Família do 
bairro das Pedrinhas promoveram uma fes-
ta de Natal para as crianças assistidas pela 
unidade de saúde. A quadra poliesportiva 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS), cam-
pus Derby, recebeu a programação, que 
contou com ações de promoção à saúde 
para o público infantil, distribuição de lan-
che balanceado e supervisionado por nutri-
cionista, brincadeiras lúdicas, orientação de 
saúde bucal, distribuição de kits odontoló-
gicos e entrega de brinquedos.

“É um evento que nos alegra muito, pois 
trazemos para perto de nós todas as crian-
ças que acompanhamos. É um momento de 
interação e orientação sobre a importância 
da saúde da criança, que começa dentro de 
casa”, destacou Germana Alves, gerente do 
CSF Pedrinhas.

Equipe do Centro de Saúde da Família das 
Pedrinhas realiza Natal das Crianças

No último sábado (5), os alunos do cur-
so técnico em Meio Ambiente do Instituto 
Federal do Ceará (IFCE) visitaram a reserva 
ambiental ‘Pedra da Andorinha’. Na opor-
tunidade, o gerente da reserva, professor 
Francisco Ávila, realizou uma aula de cam-
po com os estudantes destacando a flora 
e a fauna da região.

Segundo Ávila, “é sempre prazeroso 
receber alunos engajados com o meio am-
biente na nossa reserva. Além do mais, é 
uma grande oportunidade deles conhece-
rem de perto a unidade de conservação com 
toda a nossa fauna e flora”.

A ‘Pedra da Andorinha’, situada no dis-
trito de Taperuaba, cerca de 70 quilôme-
tros da sede de Sobral, é a única reserva 
ambiental do Ceará. Desde o último mês 
de maio, pesquisadores da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA) estão reali-
zando o plano de manejo da reserva com 
o apoio da Superintendência do Meio Am-
biente do Ceará (Semace).

Meio ambiente
Reserva ambiental ‘Pedra da 
Andorinha’ recebe visita de 

alunos do IFCE

Moradores dos bairros Pedrinhas, Su-
maré e Alto do Cristo poderão comprar, a 
partir desta quarta-feira (9), filé, linguiça 
e bolinha de peixe por valores mais aces-
síveis. Isto porque, o Caminhão do Peixe 
estará visitando estes bairros até sexta-
-feira (11). 

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município.

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

Três bairros recebem o 
Caminhão do Peixe 

esta semanaRealizada no último sábado (5), na qua-
dra poliesportiva da Escola Municipal Paulo 
Aragão, o Projeto ‘Esporte Cidadão’ realizou 
cerca de 250 atendimentos com a popula-
ção do bairro Sinhá Saboia e adjacências.

Serviços gratuitos como emissão de RG, 
agendamento para carteira de trabalho, 
aferição de pressão arterial, distribuição 
de preservativos, circuito recreativo, jogos 
de xadrez, damas, dominó, tênis de mesa, 
pintura no rosto e torneio de futsal foram 
oferecidos durante toda a  manhã aos mo-
radores. “Acho muito importante esta ação, 
pois temos acesso perto de casa a esses servi-
ços. Hoje vim aqui para agendar a emissão do 
meu RG e foi muito rápido,” elogiou a dona 
de casa Regina da Silva, uma das beneficia-

das com a ação.
O Projeto é uma realização da Prefeitura 

de Sobral, por meio da Secretaria do Espor-
te, com apoio das secretarias da Cidadania e 
Segurança, Saúde, Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico, Educação, Conservação 
e Serviços Públicos, Desenvolvimento So-
cial e Combate à Extrema Pobreza e da As-
sociação Sobralense de Ciclismo (Associc).

Esporte Cidadão realiza 250 atendimentos 
no bairro Sinhá Saboia

estilo gospel e romântico. Suas obras 
revelam seu olhar e seus questio-
namentos sobre fatos do cotidiano, 
mostrados em versos simples com 
associações harmoniosas de palavras 
e ritmos abordando diversos temas 
que nos permitem conhecer seu 
mundo, seus sonhos e esperanças.

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

Sobral teve o maior crescimento 
(5,4%) entre os dez primeiros colo-
cados do Ceará, em relação levanta-

mento anterior do Índice Firjan de Desen-

volvimento Municipal (IFDM).
Nas áreas da educação, saúde e de-

senvolvimento social a gestão do prefeito 
Veveu Arruda tem alcançado importantes 

resultados. “Temos a melhor rede muni-
cipal de educação do Brasil, segunda ava-
liação nacional do Ministério da Educação, 
conseguimos reduzir a mortalidade infantil 
para menos de 10 óbitos a cada mil nasci-
dos vivos, zerar a mortalidade materna, e 
reduzir em 90% a quantidade de famílias 
que viviam na extrema pobreza. Todas as 
ações fazem parte da nossa política de fa-
zer  Sobral um lugar bom de se viver”, afir-
mou Veveu Arrruda. 

O IFDM é um estudo do Sistema FIR-
JAN (Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro) que acompanha anual-
mente o desenvolvimento socioeconômi-
co de todos os municípios brasileiros em 
três áreas de atuação: emprego e renda, 
educação e saúde. Criado em 2008, o Ín-
dice FIRJAN é feito, exclusivamente, com 
base em estatísticas públicas oficiais, dis-
ponibilizadas pelos ministérios do Traba-
lho, Educação e Saúde.

Índice Firjan
Sobral tem maior crescimento entre os dez municípios 

mais desenvolvidos do Ceará

Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura de 
Sobral realiza solenidade para a entrega do 
‘Prêmio Parceiros Sociais 2015’, reconhecen-
do empresas, entidades e instituições que 
contribuem diretamente para a melhoria da 
vida das pessoas em vulnerabilidade social, 
com ações dentro do ‘Plano Sobral Sem Mi-
séria’. A solenidade está prevista para às 19h, 
no auditório do SESI/SENAI na Av. Dr. Arima-
téia Monte e Silva 1003, Campo dos Velhos.

A iniciativa da premiação partiu da Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Extrema Pobreza de Sobral (Seds) 
com o objetivo de “homenagear pessoas e 
entidades que tanto colaboram com a ges-
tão pública para a construção de uma Sobral 

mais humana, justa e solidária”, ressaltou a 
titular da Seds, Valdízia Ribeiro.

Ao todo, 90 parceiros receberão o prê-
mio. A escolha foi feita pelas unidades de 
atendimento da Seds tendo como critério 
as ações que foram desenvolvidas por eles e 
que tiveram impacto na melhoria de vida de 
pessoas em vulnerabilidade. Um destes par-
ceiros é a Nutrinor Refeições Coletivas, que 
em parceria com o Centro de Referência Es-
pecializado para População de Rua (Centro 
Pop), fornece, de segunda a sexta-feira, às 
pessoas em situação de rua de Sobral, um 
sopão, colaborando com a segurança ali-
mentar e nutricional desta população.

“Nós continuamos a procurar parcerias 

para garantirmos a redução da extrema po-
breza no Município; a melhoria de vida das 
pessoas mais vulneráveis, como as que se en-
contram em situação de rua, vítimas de explo-
ração e de violência”, concluiu Valdízia.

Nesta quarta (9)
Prefeitura de Sobral entrega ‘Prêmio Parceiros Sociais 2015’

Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) avaliou dados oficiais de educação, 
saúde, emprego e renda e aponta que Sobral tem alto nível de desenvolvimento com 0,8197 pontos.


