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Revista Superinteressante aborda sucesso educacional 
de Sobral em série especial

A educação pública de Sobral foi tema 
do último vídeo da série especial 
‘Quatro escolas públicas, pobres e 

excelentes’, produzido pela Revista Supe-
rinteressante em parceria com a Fundação 
Lemann. A reportagem usa como base a 
pesquisa ‘Excelência com Equidade’, que 
apontou que Sobral tem 21 das 178 escolas 
públicas de excelência no Brasil.

A equipe de reportagem visitou a Escola 
Municipal Gerardo Rodrigues de Albuquer-
que, no bairro do Junco, para evidenciar 
práticas exitosas que poderão ser replicadas 
para outras escolas do país e casos de suces-
so educacional de alunos com uma difícil 
realidade socioeconômica.

Nuca
Adolescentes do Núcleo de Cidadania lançam Campanha ‘Infância Sem Racismo’

O Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) lançou, nesta 
quinta-feira (10), a Campanha ‘Infância Sem Racismo’, na Escola Mu-
nicipal Trajano de Medeiros, no bairro Alto da Expectativa. “O racismo 
ainda é um dos males presentes na sociedade brasileira mesmo que de 
maneira velada. Assim como outros males da humanidade é na infância 
que ele também deixa marcas para o resto da vida e por isso o Nuca So-
bral abraçou essa causa com o apoio do Unicef”, explicou a articuladora 
Municipal, Carmen Soares.

Formado por adolescentes entre 12 e 17 anos, o Nuca é uma das 
ações recomendadas pelo Unicef aos municípios participantes do 
Selo Unicef Edição 2013-2016, como estratégia para estimular a par-
ticipação de adolescentes, mobilizando-os para a transformação de 
suas realidades, contribuindo para o enfrentamento das vulnerabili-
dades e para a superação de desigualdades e violações de direitos.

Para elevar ainda mais a qualidade da educação, o 
prefeito Veveu Arruda implantou o ensino em tempo 
integral do 6º ao 9º ano, com a construção de Colégios 
Sobralenses de Tempo Integral, no Complexo Monse-
nhor Aloísio e no distrito de Aracatiaçu; e já inaugurou 
oito Centros de Educação Infantil, universalizando a 
educação infantil (4 a 5 anos) e ampliando para 47% 
a cobertura do atendimento em creches para crianças 
de 0 a 3 anos.

Leia a reportagem completa e assista o vídeo fei-
to pela Superinteressante no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br).

Prefeitura divulga edital 
de Seleção Pública 

para Coordenadoria de 
Juventude

A Prefeitura de Sobral abriu inscri-
ções para seleção pública de contrata-
ção temporária de profissionais de nível 
médio e nível superior, que atuarão na 
articulação social, recreação e coorde-
nação geral da Coordenadoria de Ju-
ventude. As inscrições que tiveram iní-
cio nesta sexta-feira (11), seguem até a 
próxima terça-feira (15).

Os interessados devem se dirigir 
à Coordenadoria portando cópia de 
Identidade; CPF; quitação com servi-
ço militar (para homens); quitação das 
obrigações eleitorais (disponível no site 
www.tse.jus.br); Diploma ou Declaração 
Autenticada em papel timbrado; Currí-
culo e documentos comprobatórios.

A seleção será realizada em duas 
etapas; análise curricular e, em seguida, 
redação e prova objetiva.

Serviço:
Coordenadoria de Juventude
Local: Centro de Educação a Distancia 
(CED)
Rua Iolanda Barreto 317 – Derby

Trabalho Pleno
Prefeitura promove 

capacitação em administração 
de salão de beleza

A Prefeitura de Sobral realizou, na 
última segunda-feira (7), no Centro de 
Convenções, o curso ‘Administração de 
Salão de Beleza: como Tornar seu Salão 
mais Rentável’. Voltado para a área da 
beleza e coordenado pela Secretaria de 
Tecnologia de Desenvolvimento Econô-
mico (STDE), em parceria com a com a 
Donatti Professionale, o curso capacitou 
cerca de 45 profissionais.

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

Sobral sedia 2ª Conferência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural

Nesta sexta-feira (11), o Parque de Ex-
posições José Passos Dias sediou o encon-
tro territorial da 2ª Conferência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 
promovido pela Secretaria da Agricultura 
e Pecuária de Sobral (Seagri). Com o tema 
‘ATER, Agroecologia e Alimentos Saudáveis’, 
o evento reuniu representantes da socie-
dade civil, universidades, ONGs órgãos pú-
blicos, federais, estaduais e municipais, dos 
18 municípios que compõe o território de 
Sobral.

Implementação de projetos produtivos  
com base agroecológica para jovens, capa-
citação continuada para grupos produtores, 

fomento a empresas prestadoras de assis-
tência técnica e extensão rural, entre outros 
foram alguns dos assuntos discutidos no 
encontro. “É fundamental um encontro como 
esse, porque aqui nós discutimos políticas pú-
blicas de assistência técnica para o homem do 
campo”, ressaltou a titular da Seagri, Luiza 
Barreto. “Esse é o momento de apresentar as 
dificuldades, as soluções, para que a  possa-
mos fazer com que o nosso agricultor familiar 
seja cada vez mais e melhor assistido”, con-
cluiu.

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

Prêmio Parceiro Social é tema do Café com o 
Prefeito Veveu

O Prêmio Parceiro Social foi o tema do 
Café com o Prefeito Veveu desta segunda-
-feira (14). “Uma das estratégias principais que 
estabeleci para alcançar as diversas metas do 
meu governo são as parcerias, fundamentais 
para alcançarmos as metas com êxito. Por 
exemplo, no que diz respeito ao combate à 
extrema pobreza e apoio às famílias em situ-
ações vulneráveis são indispensáveis as par-
cerias. E aqui em Sobral nós temos parceiros 
muito importantes. Então, entendemos que 
era justo um reconhecimento e homenagem 

às pessoas voluntárias e instituições parceiras 
na solução deste grave problema”, explicou o 
prefeito Veveu.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (14) no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Servidores da Prefeitura de Sobral recebem 13° salário
Na última quinta (10) e sexta-feira (11), 

a Prefeitura de Sobral efetuou o pagamento 
do 13° salário de todos os servidores muni-
cipais. No total, 2.662 funcionários recebe-
ram o benefício. Além disso, os funcionários 
concursados puderam, mediante a Caixa 
Econômica Federal, solicitar o adiantamen-
to da parcela.


