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Escolas públicas de Sobral recebem visita 
de pesquisadores americanos

Sobral recebeu, na última quinta-feira 
(12), a visita de pesquisadores da New 
York City Leadership Academy (Acade-

mia de Liderança de Nova York) e repre-
sentantes da Fundação Itaú Social com o 
objetivo de conhecer a experiência com o 
programa de Tutoria Pedagógica.  Na oca-
sião, os visitantes acompanharam uma ses-
são de tutoria pedagógica junto às escolas 
José Parente Prado e José Ermírio de Morais.

Inspirado na Reforma Educacional de 
Nova York, que obteve avanços nos indica-

Prefeitura e Governo do Estado irão perfurar 50 poços profundos em Sobral

Em busca de alternativas para a convi-
vência com a estiagem, o vice-prefeito de 
Sobral, Carlos Hilton Soares, participou de 

reunião, na última quinta-feira (12), com o 
secretário dos Recursos Hídricos, Francisco 
Teixeira, em Fortaleza. Também participa-

ram da reunião, o secretário de Obras, Ilo 
Santiago, e a secretária da Agricultura e Pe-
cuária, Luiza Barreto.

Na ocasião, foi apresentado levanta-
mento feito pelas secretarias de Obras e da 
Agricultura e Pecuária com a necessidade, 
emergencial, de perfuração de 50 poços 
profundos em todo o Município e instala-
ção de cinco dessalinizadores na região de 
Taperuaba e Aracatiaçu.

Como resultado da reunião, será firma-
do convênio entre a Prefeitura de Sobral e o 
Governo do Estado para perfuração de no-
vos poços, construção de chafarizes, instala-
ção dos dessalinizadores e manutenção dos 
poços existentes. Nesta segunda-feira (16), 
será realizada nova reunião para apresenta-
ção de documentação e demais providên-
cias para viabilizar as medidas emergenciais 
de enfrentamento aos efeitos da seca.

dores de aprendizagem, o programa de Tutoria Pedagógica foi de-
senvolvido pelo New York City Leadership Academy e, numa parceria 
com a Fundação Itaú Social, foi implantada em Sobral, no início de 
2015. Com o objetivo de aprimorar a gestão nas escolas de forma 
personalizada, dez tutoras desenvolvem um trabalho de acompa-
nhamento junto às 51 escolas municipais com visitas semanais, 
através das quais diretores e coordenadores escolares recebem 
formação continuada e em serviço na própria escola.

Vice-prefeito Carlos Hilton Soares participa da posse 
do novo chefe-geral da Embrapa Caprinos e Ovinos

Na última sexta-feira (13), o vice-pre-
feito de Sobral, Carlos Hilton Soares esteve 
presente na solenidade de posse do novo 
chefe-geral da Embrapa Caprinos e Ovinos, 
Marcos Bonfim, que assumiu a missão de 
conduzir o centro de pesquisa pelos próxi-
mos três anos. “Eu fico muito feliz em estar 
participando de um momento como este. É 
um momento que nos enriquece, nos faz cres-
cer, sobretudo como gestor, desejando muita 
sorte ao Marco Bonfim em nome da socieda-
de sobralense”, destacou Carlos Hilton.

Para o Vice-Prefeito, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária é um patrimô-
nio, visto que atua na região há 40 anos. “A 
Embrapa acompanhou a evolução pela qual 

nossa cidade está passando hoje. A nova che-
fia pode contar com o apoio e a parceria da 
Prefeitura de Sobral. Estaremos sempre à dis-
posição para que ela continue com suas ações 
aqui na nossa região”, concluiu.

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

21 de novembro
Escola Professor Luís Felipe promove ação de 
cidadania

Os alunos da Escola de Ensino Funda-
mental e Médio Professor Luís Felipe pro-
moverão, no próximo sábado (21), das 8h 
às 11h, uma Ação Comunitária na Escola 
como atividade de conclusão da disciplina 
Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas So-
ciais (NTPPS). O objetivo é contribuir para a 
formação e noções de cidadania dos alunos 
e promover a interação entre os mesmos e 
a comunidade, contribuindo para o desen-
volvimento social, econômico e cultural das 
comunidades.

Em parceria com a Prefeitura de So-
bral, a Banda de Música do Município fará 

a abertura do evento, no qual serão ofere-
cidos serviços como, aferição de pressão; 
teste de glicemia; palestras sobre gravidez 
na adolescência e métodos contraceptivos; 
palestra sobre empreendedorismo; além de 
oficina de emprego (Sine/IDT); orientação 
sobre educação no trânsito, através de jo-
gos educativos, com a Escolinha de Trânsi-
to do Detran; dicas de segurança e defesa 
pessoal, com policias do RAIO; e oficina de 
maquiagem.

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

Prefeitura implanta Coleta Seletiva Agendada no 
distrito de Aprazível

A Prefeitura de Sobral realizou, na sexta-
-feira (13), a implantação do serviço de Co-
leta Seletiva Agendada no distrito de Apra-
zível, que começará a atender mensalmente 
a população da região a partir do dia 24. 
Durante a ação, os moradores receberam 
o calendário da Coleta Sistemática de lixo e 

foram orientados sobre como ajudar a man-
ter a cidade limpa.

Coordenada pela Secretaria de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv), a ação 
contou com o apoio dos Atiradores do Tiro 
de Guerra, agentes de endemia e lideranças 
comunitárias. “Foi um momento bastante 
importante para o Distrito, pois estivemos, de 
porta em porta, explicando aos moradores 
a importância desse Projeto e os benefícios 
que são gerados a partir da participação da 
comunidade, como a eliminação de possíveis 
focos de doenças”, explicou a coordenadora 
da Coleta Seletiva de Sobral, Cirliane Viana.

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

Prefeitura realiza 
treinamento para servidores 

na Casa do Contribuinte
Na sexta-feira (13), a Prefeitura de 

Sobral realizou, na Casa do Contribuin-
te, uma capacitação profissional com os 
servidores da Secretaria da Gestão, com 
o intuito de melhorar o atendimento 
prestado para os contribuintes do Mu-
nicípio. Na oportunidade, a gerente do 
Programa de Desenvolvimento Eco-
nômico da Secretaria de Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, Fabiana 
Rios, ministrou a palestra ‘Excelência no 
Atendimento’.

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

Trabalhadores no Comércio 
Hoteleiro e Similares receberão 

capacitação oferecida pela 
Prefeitura e sindicato da categoria

Em reunião realizada na última 
quinta-feira (11), na sede do Sindicato 
dos Trabalhadores no Comércio Hote-
leiro e Similares de Sobral e Zona Norte 
(STCHSS), a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria da Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE), firmou 
parceria para capacitação profissional 
de garçons da região.

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

Destaque de Sobral na Folha 
de São Paulo foi tema do 

Café com o Prefeito Veveu

O Café com o Prefeito Veveu desta 
segunda-feira (16) aborda o destaque de 
Sobral num dos jornais mais importan-
tes do Brasil, a Folha de São Paulo, pelos 
excelentes resultados da educação, de 
acordo com avaliações nacionais. “Este 
é o reconhecimento de que estamos no 
caminho certo. A matéria fala de algumas 
das nossas estratégias para, mesmo com 
uma realidade difícil, alcançar resultados 
de escolas de países ricos”, disse Veveu 
Arruda.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (16) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


