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Sobral realiza I Congresso da Região Norte de 
Saúde Baseada em Evidências

A Prefeitura Municipal, através do Nú-
cleo de Evidências de Sobral (NEV-Sobral) 
irá realizar, nos dias 18, 19 e 20 de novem-
bro, no Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), o ‘I Congresso da Região Norte de 
Saúde Baseada em Evidências’.

O objetivo do evento é divulgar as prá-
ticas em saúde baseadas em evidências 
para profissionais, pesquisadores, gestores 
e estudantes, difundindo as melhores evi-
dências científicas para o planejamento de 
políticas públicas de saúde. O encontro visa, 
ainda, socializar a produção científica regio-
nal como suporte à implementação das po-
líticas em saúde, além de reunir instituições 
de ensino superior públicas e privadas da 
região.

O NEV-Sobral é vinculado à Secretaria 
Municipal da Saúde, por meio da Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde de 
Sabóia, e à Universidade Estadual Vale do 
Acaraú/Pró-Reitoria de Extensão.

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

Sustentabilidade
Prefeitura promove curso de poda urbana com 
profissionais da Coelce

Ofertado pela Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Urbanismo, Patri-
mônio Histórico e Meio Ambiente (Seurb), 
da Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA) e da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), o curso de Poda 
Urbana foi ministrado por profissionais do 

Banco de Mudas na terça-feira (17), para os 
funcionários da Companhia Energética do 
Ceará (Coelce).

O objetivo do treinamento foi capaci-
tar o grupo para a realização do serviço de 
poda dentro das normas adequadas. “Mui-
tas pessoas acham que a poda urbana pode 
ser realizada por qualquer pessoa, em qual-
quer situação. Porém, para a realização desta 
atividade é necessário que o profissional seja 
treinado tendo em vista que a poda urba-
na realizada sem os cuidados exigidos pela 
AMMA é, de acordo com a lei, crime ambien-
tal”, explicou o superintendente da AMMA, 
Wilson Angelim.

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

Estudantes da rede pública realizam aula de campo 
na reserva ambiental ‘Pedra da Andorinha’

Alunos do Colégio Estadual Dom José 
Tupinambá da Frota, localizada na sede de 
Sobral, realizaram, no último sábado (14), 
uma aula de campo na reserva ambiental 
‘Pedra da Andorinha’. Na oportunidade, o 
gerente da reserva, Francisco Ávila, apresen-
tou aos alunos a unidade de conservação e 
destacou a flora e a fauna do Município.

“O mais interessante dessa visita foi o es-

quema que montamos de passeio ciclístico. 
Os alunos fizeram toda a trilha da reserva e 
conheceram os aspectos rochosos, a nossa 
vegetação e, sobretudo, a necessidade de con-
servação do nosso meio ambiente”, destacou 
o Gerente da reserva.

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

 Congresso ‘Inovação e 
Competitividade Regional’ 

reúne empresários, gestores 
e estudantes no Centro de 

Convenções

Entre os dias 5 e 14 de novembro, 
o Centro de Convenções de Sobral foi 
palco do Congresso ‘Inovação e Com-
petitividade Regional: como inovar?’. O 
encontro, que contou com o apoio da 
Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), reuniu cerca de 60 
pessoas entre empresários, executivos, 
gestores, consultores, professores e es-
tudantes.

Para discutir conceitos fundamen-
tais da inovação como fator de com-
petitividade, o evento fez parte da Se-
mana Global do Empreendedorismo e 
ofereceu ao público participante temas 
como elementos centrais da inovação, 
gestão e ferramentas da inovação, re-
des e habitats e propriedade intelectual 
em projetos de PD&I.

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

Caminhão do Peixe atende 
três bairros esta semana

Entre os dias 18 e 20 de novembro, 
o Caminhão do Peixe estará nos bair-
ros Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo, 
levando à população peixe e derivados 
(bolinha de peixe, linguiça e filé) a pre-
ços mais baratos.

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

Empreendedorismo
Projeto de artesãs de Sobral é destaque no Portal Tribuna do Ceará

O projeto ‘FIA - Oficina de Artesãs’ foi 
destaque no portal de notícias Tribuna do 
Ceará. A iniciativa, que busca expandir o 
negócio de artesãs, através de uma ideia 
colaborativa, foi tema da matéria ‘Artesãs 
do interior do Ceará fazem financiamento 
coletivo para divulgar o trabalho pelo país’, 
publicada na última segunda-feira (16).

O texto destacou o incentivo dado pela 
Gestão Municipal ao grupo de mulheres. “O 
trabalho conjunto teve ponto de partida em 
oficinas promovidas pela Prefeitura de Sobral 
e o Instituto de Assessoria para o Desenvolvi-
mento Humano (IADH)’’. A reportagem expli-
cou ainda como acontece o financiamento 
coletivo. “O apoio acontece na forma de com-

pra. Aproveitando o Natal, os kits vêm como 
sugestões de presentes, que variam entre R$ 
49 e R$ 450 de acordo com quantidade de pe-
ças. O valor da produção é coberto pela meta 
estabelecida de R$ 25 mil”.

A coleção, que é composta por peças 
produzidas em crochê, palha e tecido, “bus-
cou manter a identidade do artesanato do 
Nordeste, feito a partir de muitas cores. Com 
o projeto, o ofício passa a ser fonte de renda 
para suas participantes, que ganharam maior 
visibilidade a partir da campanha”, concluiu 
a matéria.

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

Prefeitura de Sobral garante inclusão de alunos 
na rede municipal de ensino

As escolas municipais de Sobral con-
tam com 977 estudantes com algum 
tipo de deficiência. Para garantir que 

tenham sucesso na sala de aula regular, es-
ses alunos recebem formação complemen-
tar, através do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Todas as escolas muni-
cipais têm professor do AEE, que recebem 
formações mensais para trabalhar com re-
cursos pedagógicos e equipamentos das 
23 salas multifuncionais, no contraturno 
escolar.

Ao todo, 54 professores do AEE esti-
mulam os alunos a superarem seus limites, 
como a professora da Escola José da Mat-
ta, Rivânia Linhares. “Com afetividade, essas 
crianças podem se transformar. Isso é muito 
gratificante”, afirmou a professora.

O Município também foi pioneiro na 
implantação da figura do ‘cuidador educa-
dor’, que auxilia alunos com algum tipo de 
deficiência (visual, física, auditiva, intelec-
tual) na realização de atividades da vida 
diária, fortalecendo assim a autonomia e 
garantindo as condições necessárias para a 
participação desses alunos na vida escolar. 
Atualmente, 125 cuidadores atendem a 150 
alunos matriculados na rede municipal de 
ensino.

Um dos alunos beneficiado é o filho da 
podóloga Ana Lúcia Pitanga, que mudou da 
cidade de São Paulo para Sobral neste ano e 
relata a evolução do filho de sete anos com 
autismo. “Lá ele estudava numa escola parti-
cular, mas eles só passam desenho e pintura. 
Aqui eu fui muito bem recebida pela Escola 

[Elpídio Ribeiro, no distrito de São José do Tor-
to], tem transporte gratuito que vem buscar 
ele na porta de casa e o mais importante é 
que ele se alfabetizou e está se desenvolven-
do”, relata a mãe.

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

Salas multifuncionais têm recursos para estimular o desenvolvimento dos alunos


