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Entre os dias 28 e 30 de janeiro, o 
Caminhão Feira do Peixe estará nos 
bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto do 
Cristo. O Projeto leva à população 
peixe e derivados (bolinha de peixe, 
linguiça e filé) a preços mais baratos. 

Desenvolvido pela Prefeitura de 
Sobral, sob a coordenação da Secre-
taria da Agricultura e Pecuária, com o 
apoio do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura o projeto beneficia também 
os produtores, incrementando o co-
mércio do pescado no Município.

O Caminhão do Peixe estará das 7h 
às 13h, nos seguintes locais:

28/01/2015 (quarta-feira)
Maria do Carmo Andrade - Pedrinhas

29/01/2015 (quinta-feira)
Irmã Anísia Rocha - Sumaré

30/01/2015 (sexta-feira)
Caixa d’água - Alto do Cristo

Prefeitura de Sobral realiza seminário sobre projeto 
de reflorestamento

A Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Pecuária promoveu, na terça-
-feira (27), o Seminário Ouro Verde. 

O objetivo do evento, realizado no audi-
tório da Prefeitura, foi discutir a viabilida-
de da implantação do projeto Ouro Verde 
em Sobral, que visa o reflorestamento do 
semiárido com o cultivo do mogno, cedro 
e ipê. 

“Foi o momento de sensibilizar e medir 
se o produtor tem interesse no projeto. Va-
mos formar uma equipe técnica de discus-
são de viabilidade e também vamos discutir 
com o Prefeito a proposta para que possa-
mos implantá-la em Sobral”, explicou a 
secretária de agricultura e pecuária, Luiza 
Barreto. 

O seminário contou com a parceria da 
Ematerce, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Sobral, Associação dos Criado-
res da Zona Norte do Estado do Ceará 
(ACNEC), Instituto de Desenvolvimento 
de Tecnologias Agropecuárias e Recursos 
Hídricos (IDETAGRO) e Fundação Terra; e 
reuniu representantes da Autarquia Mu-
nicipal do Meio Ambiente (AMMA), do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE) – campus So-

bral; e representantes dos municípios de 
Forquilha; Groaíras e Hidrolândia.

Projeto Ouro Verde

O Projeto Ouro Verde visa a criação de 
uma floresta com o plantio de espécies 
nobres como o mogno, cedro e ipê, que 
futuramente darão condição aos agricul-
tores de terem boa rentabilidade. No Ce-
ará, em 25 municípios já existem peque-
nos plantios, mas Sobral será pioneira na 
plantação de forma organizada.

Segundo o idealizador do projeto, 
Henrique Aragão, o projeto se baseia no 
tripé da sustentabilidade: “É ecologica-
mente correto porque está criando uma 
floresta e mudando o meio ambiente para 
melhor. É financeiramente viável porque 
vai dar condição de ter rentabilidade no 
futuro com a floresta que está sendo plan-
tada. E é socialmente justo porque está 
atendendo pessoas da agricultura familiar, 
que não teriam condições de ter um retorno 
financeiro como o que o mogno dará para 
eles no futuro”.

Prefeito Veveu Arruda participa de inauguração do IFCE de Itapipoca
O Prefeito Veveu Arruda, acompanhando o Governador Camilo 

Santana, participou, na manhã da última segunda-feira (26), da inau-
guração do campus do Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE), 
em Itapipoca. O equipamento foi inaugurado pelo ministro da Educa-
ção, Cid Gomes. O campus ofertará cursos técnicos e superiores, defi-
nidos após consultas e amplo debate com a comunidade local.

Participaram da cerimônia o secretário substituto de Educação 
Profissional e Tecnológica, Marcelo Machado Féres; o reitor do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Virgílio Augus-
to Sales Araripe; o prefeito de Itapipoca, Dagmauro Sousa Moreira; o 
diretor geral do Campus de Itapipoca, Alencar Tajanes; os senadores 
José Pimentel e Inácio Arruda; o presidente da Assembleia Legislativa 
do Ceará, Zezinho Albuquerque; os deputados federais André Figuei-
redo, Chico Lopes e José Guimarães e o reitor da UFC, Gisuaudo Farias 
e demais convidados.

Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras completa 15 anos
Ao todo, mais de 50 mil sobralenses 

já foram atendidos pelos diversos cursos 
oferecidos pelo equipamento fundando 
no ano 2000. Além das aulas de  informá-
tica, inglês e espanhol; o Palácio de Ciên-
cias e Línguas Estrangeiras também ofer-
ta vagas para os laboratórios de biologia, 
química e física. São 2 mil alunos por 
semestre, sendo que estudantes da rede 
municipal têm acesso gratuito às turmas.

Com material didático de ponta, salas 
climatizadas, com equipamentos moder-
nos, recursos audiovisuais e cerca de vinte 
alunos por turma, a instituição proporcio-
na aos estudantes as devidas condições 
para o desenvolvimento do aprendizado. 
Atendendo ao ideal para o qual foi criado, 
“Um palácio para a educação dos filhos 
dos trabalhadores”, conforme afirmou o 
então Prefeito Cid Gomes, no dia da inau-
guração.

Ítalo Souza, formado nos cursos de 
informática e inglês e cursando o de es-

panhol, representou o Estado do Ceará no 
Programa Jovens Embaixadores de 2012, 
iniciativa da Embaixada Americana, que 
proporciona a alunos da rede publica de 
ensino, com excelente desempenho es-
colar, idade entre 15 e 18 anos e boa flu-
ência oral e escrita em inglês, uma viagem 

de 3 semanas aos Estados Unidos.

Mais informações: (88) 3611-2025

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

Roda Literária com crianças 
do CRAS Irmã Oswalda incentiva a leitura

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza – SEDS – jun-
tamente com o Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS – Irmã Oswal-
da, localizado no bairro Alto da Brasília, 
promoveu nesta segunda-feira (26) uma 
Roda Literária com crianças de 6 a 12 

anos, que fazem parte dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) do Centro de Referência.

O objetivo dessa ação é incentivar a 
leitura como uma atividade prazerosa e 
divertida e não uma obrigação, valorizan-
do essa importante fonte de informação.


