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V edição da Feira ‘Ceará faz Ciência’ é realizada 
em Sobral

A Praça do Patrocínio, onde estão insta-
lados o Museu do Eclipse e o Planetário de 
Sobral, foi o cenário ideal para a V edição 
da Feira ‘Ceará Faz Ciência’. Realizada em 
Sobral, no último sábado (19), o objetivo é 
despertar vocações e identificar jovens ta-
lentosos, estimulando e fomentando o inte-
resse pela área científica e tecnológica.

Alunos do ensino médio, técnico e 
fundamental II da rede pública de Sobral 
e cidades da Região Norte apresentaram 
20 trabalhos científicos na Feira. Os alunos 
autores dos trabalhos premiados no 1°, 2° 
e 3° lugares receberam tablets e kits cientí-
ficos, entregues pelo secretário adjunto da 
Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia 

e Educação Superior (Secitece), Francisco 
Carvalho, juntamente com a titular da Se-
cretaria de Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), Daniela Costa.

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

Mutirão de Limpeza
Prefeitura recolhe 32 carradas de lixo do 
bairro Sinhá Saboia

Com o intuito de reforçar a manutenção 
da limpeza urbana e ampliar a saúde da po-
pulação, a equipe do Mutirão de Limpeza 
da Prefeitura de Sobral realizou, na última 
sexta-feira (18), ação no bairro Sinhá Saboia. 
Foram três dias de trabalho em que a equi-
pe da Secretaria de Conservação e Serviços 

Públicos de Sobral (Seconv) retirou entulhos 
e realizarou poda nas árvores, recolhendo 
32 carradas de lixo, que foram encaminha-
das para o aterro sanitário do Município.

“O Sinhá Saboia é um bairro que está 
sendo sempre assistido pela atual gestão, 
principalmente pelo setor de limpeza pública. 
Devido a quantidade de pessoas que residem 
no local, os mutirões de limpeza acontecem 
regularmente na região. Além disso, é neces-
sário que a população trabalhe conosco pre-
servando o bairro limpo”, ressaltou o titular 
da Seconv, Jorge Trindade.

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

Prefeitura de Sobral promove Feira de Negócios, 
Talentos e Artes do Bairro Parque Silvana II

A Prefeitura de Sobral promoveu, no 
último domingo (20), a Feira de Negócios, 
Talentos e Artes do Bairro Parque Silvana II, 
em parceria com o Grupo de Apoio e Assis-
tência ao Trabalho Social. O evento contou 
com apresentações culturais, coral natalino 
e show musical e reuniu 20 expositores de 
artesanato, confecção e gastronomia.

Coordenada pela Secretaria da Tecnolo-
gia e Desenvolvimento Econômico (STDE), a 
feira faz parte do Projeto Circuito de Feiras 
nos Bairros e Distritos, que visa apoiar os 
empreendedores, através da divulgação e 
comercialização dos produtos, da produção 

cultural e dos talentos locais, contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico 
da comunidade.

Reunião define comitê gestor 
do projeto ‘Cadeia Produtiva 

da Bovinocultura de Leite’

A Secretaria de Agricultura e Pecuá-
ria de Sobral (Seagri) participou, na últi-
ma segunda-feira (21), da reunião para a 
formação do comitê gestor do projeto 
piloto ‘Cadeia Produtiva da Bovinocul-
tura de Leite’. Idealizado pelo Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB), o projeto visa 
atender produtores com financiamento, 
transferência de tecnologias e conheci-
mento, assessoria técnica e gestão de 
negócios, para o crescimento e fortale-
cimento da produção.

Para a titular da Seagri, Luiza Barreto, 
“o projeto é muito propício, pois reúne for-
ças para se trabalhar tanto com os peque-
nos como com os grandes produtores do 
setor”, afirmou, ressaltando a importân-
cia das parcerias na composição de um 
projeto como esse. “Eu acredito muito em 
parcerias. Quando você começa a discu-
tir uma atividade produtiva como cadeia 
produtiva é sinal que a atividade está cor-
respondendo. Por isso, a participação de 
empresários empreendedores, também é 
muito bem-vinda”, concluiu.

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

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros 

esta semana
Desta quarta (23) até sexta-feira (25), 

os moradores dos bairros Pedrinhas, Su-
maré e Alto do Cristo receberão o Cami-
nhão do Peixe, sempre a partir das 7h. 
Eles poderão comprar filé, linguiça e boli-
nha de peixe por valores mais acessíveis. 
O equipamento atenderá os moradores 
até às 13h, ou até acabar o estoque.

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

Sobral é destaque no jornal Correio do Brasil 
pela excelência na educação pública

A rede municipal de ensino de Sobral foi destaque no jornal 
Correio do Brasil por garantir uma educação de qualidade 
mesmo em condições socioeconômicas difíceis. A reporta-

gem “Escolas públicas retomam nível de excelência em Educação”, 
publicada no último sábado (19), aborda a pesquisa ‘Excelência com 
Equidade – Os desafios dos anos finais do ensino fundamental’, que 
identificou 35 escolas públicas em todo o Brasil que, mesmo em con-
dições adversas, conseguiram garantir um bom aprendizado aos alu-
nos no ensino fundamental.

Uma das 35 escolas no Brasil que garante o aprendizado dos alu-
nos de baixo nível socioeconômico nos anos finais do ensino funda-
mental, a Escola Gerardo Rodrigues, que obteve o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 6,9, em 2013, foi visitada pela equipe 
da pesquisa para análise qualitativa para evidenciar práticas exitosas 
que poderão ser replicadas em outras escolas do país. Veja abaixou 
trecho da matéria.

“A escola pertence à rede de ensino de Sobral, município com uma 
trajetória de superação do fracasso escolar nos últimos 15 anos e que 
hoje apresenta um dos melhores indicadores de qualidade da educação 
do país.

Em Sobral há um grande envolvimento pelo ensino que vai, desde 
a Secretaria de Educação até os estudantes. Os professores recebem 
formação mensal para atuar em sala de aula. ‘Para nós, enquanto pro-
fessores, esse apoio é extremamente importante’, diz a professora de 
português da escola, Fernanda Lopes.”

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

Campanha ‘Natal Sem Fome 2015’ já arrecadou mais de 54 toneladas de alimentos

A Paróquia da Igreja de São José, no 
Bairro do Sumaré, em parceria com a Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza de Sobral (Seds), está re-
alizando a campanha Sobral Sem Fome 

2015. A mobilização já arrecadou 
mais de 54 toneladas de alimentos 
que irão beneficiar moradores de 
79 localidades do Município. “Esta 
arrecadação irá beneficiar mais de 
6 mil famílias, algo em torno de 30 
mil pessoas”, explicou a coordena-
dora administrativa da campanha, 
Janilda Coelho. “Fizemos parcerias 
com mais de 70 instituições, não só 
aqui de Sobral. Com o que arrecada-
mos, poderemos ajudar famílias de 
Forquilha, Massapê, Cariré, Reriuta-
ba, e outras cidades da região, num 

total de 10 municípios”, ressaltou.
A campanha foi coordenada pelos pa-

dres João Batista Frota e o João Batista Mes-
quita, pároco da Igreja de São José, e contou 
com o apoio dos fiéis da comunidade e de 

funcionários de empresas como a Grendene 
e a Metalúrgica Santo Antônio, entre outras.

A campanha continua até esta quarta-
-feira (23). Quem quiser participar pode 
levar suas doações para o Centro de Treina-
mento do Sumaré (Centresum), na Rua N. 
Senhora do Carmo, 177, Sumaré, ao lado da 
Igreja de São José.


