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Fundação Demócrito Rocha e Prefeitura de Sobral 
promovem ‘Oficina de Convivência com o Semiárido’

Na última sexta-feira (18), a Fundação 
Demócrito Rocha (FDR), com o apoio da Se-
cretaria de Agricultura e Pecuária de Sobral 
(Seagri) promoveu, no Auditório da Prefeitu-
ra, uma ‘Oficina de Convivência com o Semi-
árido’. Água, terra, clima, produção, educação 
e gestão foram os temas escolhidos para o 
encontro, assim como para compor a cole-
ção de livros usada na disseminação das dis-
cussões em comunidades agrícolas, universi-
dades e outras unidades de fomento.

“Todos estes temas estão voltados para a 
convivência harmônica com o semiárido. O 
semiárido não é apenas seca. Há oportunida-
des, principalmente, para aqueles que fazem 
a gestão hídrica dos mananciais, dos rios, dos 
poços”, explicou o representante da FDR e 
coordenador de conteúdo da coleção, João 
Martins. “A coleção foi pensada para se tra-
balhar uma educação contextualizada pen-
sando nesta convivência harmoniosa com o 
semiárido”, concluiu.

Cada participante recebeu gratuitamen-
te a coleção com seis livros e 6 DVDs com 30 
minutos sobre os temas. O engenheiro João 

Suassuna, o professor José Borzacchiello, o 
professor Eduardo Sávio Martins, o enge-
nheiro agrônomo Nicolas Arnaud Fabre, a 
economista Gema Gagani e o próprio João 
Martins são os autores dos livros da coleção.

O evento reuniu agricultores familiares, 
gestores, secretários de agricultura da re-
gião, representantes da Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (ATER), da Empresa de 
Assistência Técnica de Extensão Rural do 
Ceará (Ematerce), da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Semace), da Defesa Civil 
do Município, além de alunos e professores 
universitários.

Prefeitura repõe cabos da rede subterrânea 
da Margem Esquerda do Rio Acaraú

Na semana passada, a Prefeitura de So-
bral, por meio da equipe de Iluminação Pú-
blica da Secretaria de Conservação e Servi-
ços Públicos (Seconv), deu início ao serviço 
de reposição de cabos da rede subterrânea 
da Margem Esquerda do Rio Acaraú. Parte 
da localidade estava no escuro devido a 
ação de marginais que têm furtado a fiação.

“Desde o início deste ano, estamos sofren-
do com furto de cabos da rede de iluminação 

da Margem Esquerda. Para evitar que casos 
como este voltem a acontecer, estamos con-
tando com a parceria da Guarda Municipal 
para ampliar o serviço de segurança do local”, 
explicou o titular da Seconv, Jorge Trindade.

‘Disk Iluminação Pública’

Em maio deste ano, foi criado o ‘Disk Ilu-
minação Pública’, por meio do qual a popu-
lação pode solicitar gratuitamente o repa-
ro na rede de iluminação de praças, ruas e 
avenidas. “Dependendo do serviço solicitado, 
a nossa equipe de iluminação vai até o local 
realizar o reparo em um prazo de até 72 horas, 
em qualquer ponto do Município”, explicou o 
coordenador de Iluminação Pública de So-
bral, Wallykson Vasconcelos. O número ‘Disk 
Iluminação Pública’ é 0800-280-1441.

Prefeitura divulga resultado 
da 1ª etapa da Seleção 

Pública para Coordenadoria 
de Juventude

A Prefeitura de Sobral, através da 
Coordenadoria de Juventude, divulgou 
nesta quinta-feira (18), o resultado da 
primeira fase da seleção simplificada da 
Estação Juventude Nova Caiçara. Nesta 
fase, os candidatos foram submetidos 
à realização de entrevista e análise cur-
ricular. Já a segunda fase consistirá em 
uma redação e prova escrita.

A seleção de nível médio e superior, 
que teve início no dia 11 de dezembro, 
é destinada ao preenchimento de três 
vagas para os cargos de coordenador 
geral, recreador e articulador social.

Confira o resultado da 1ª fase da 
seleção no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br).

Café com o Prefeito Veveu 
aborda ações para o 

homem do campo

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu desta segunda-feira (21) 
aborda programas e ações em prol do 
homem do campo. “Estamos enfren-
tando um prolongado período de seca, 
desde 2011, que afeta todo o semiárido 
nordestino. E temos trabalhado inten-
samente para garantir o abastecimento 
para o consumo das famílias na Zona Ru-
ral do nosso município, mas também para 
a produção”, disse Veveu Arruda.

“Para manter os produtores rurais eco-
nomicamente ativos em época de estia-
gem, evitando a venda de seus rebanhos, 
possibilitando a sua subsistência, nós 
damos suporte técnico e apoiamos a pro-
dução dos agricultores familiares. Neste 
ano nós tivemos um ótimo incremento no 
projeto de Bovinocultura de Leite”, explica 
o Prefeito.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (21) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Comunicado
A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Gestão, informa que nos dias 24 e 31 de 

dezembro será ponto facultativo para os servidores públicos municipais, de acordo com a 
Portaria 519 de 2015.

IX Feira Estadual de Ciências e Cultura 
reúne 600 estudantes em Sobral

Sobral sediou, de 18 a 20 de dezembro, 
a IX Feira Estadual de Ciências e Cultu-
ra, que reuniu cerca de 600 estudantes, 

professores e gestores da educação de todo 
o Ceará, no Centro de Educação a Distância 
do Estado do Ceará (CED). Considerado o 
maior evento científico escolar do Estado, a 
feira tem como objetivo estimular o conhe-
cimento envolvendo práticas e conceitos 
para a construção e desenvolvimento de 
projetos.

“A ciência é fruto do conhecimento, fruto 
da produção intelectual, do raciocínio. E esta 
força da ciência pode transformar nosso jei-
to de ser e aperfeiçoar. Como usar a ciência 
como transformadora da nossa cultura. Acho 
que essa é a grande tarefa. Porque somos um 

Livro ‘Vivendo, Aprendendo e Morrendo Sem Saber’ é lançado na Casa da Cultura

O prefeito Veveu Arruda participou, na última sexta-feira (18), do 
lançamento do livro ‘Vivendo, Aprendendo e Morrendo Sem Saber’, 

do escritor Antônio Carlos de Aguiar. O evento foi realizado na Casa 
da Cultura de Sobral e também contou com a presença da secretária 
da Cultura e do Turismo, Eliane Leite, familiares e amigos do autor.

Lançada com o apoio da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios 
e Artes de Sobral (Ecoa) e da Prefeitura Municipal, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, a obra traz um apanhado de relatos, 
passagens e personagens que o autor colecionou ao longo de uma 
vida de trabalho. Natural de Sobral e de família modesta, Antônio 
Carlos Aguiar é empresário e presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Materiais de Construção do Distrito Federal (Sindmac).

“Vivendo, Aprendendo e Morrendo Sem Saber’ é uma homenagem 
a várias gerações de Aguiar, Ximenes, Vasconcelos, Cavalcante, Mene-
ses, Pontes e outros mais que, com coragem, suor e fibra, deram uma 
generosa contribuição ao desenvolvimento de Sobral e ao surgimento 
e progresso da nova capital da República. O livro é a história de um ma-
tuto convicto que conquistou seu lugar no coração do Brasil”, explica o 
autor Carlos Aguiar.

país rico e ao mesmo tempo, entre as economias organizadas, somos a mais desigual? 
Como podemos utilizar o conhecimento, nossa capacidade intelectual para transformar 
essa realidade? Essa é a importância de uma feira como essa”, destacou o prefeito Ve-
veu Arruda durante a abertura do evento.

A feira é uma realização da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), 
Centro de Educação a Distância do Estado do Ceará (CED), em parceira com a Pre-
feitura de Sobral e Seara da Ciência (UFC). O evento teve o apoio da Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Projeto Ceará Faz Ci-
ência, do IFCE - Campus Sobral e da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA).


