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Com o objetivo de capacitar gestores 
ambientais dos municípios da Região Norte, 
alertando-os sobre os quesitos necessários 
para a certificação ambiental, nesta quarta-
-feira (7), ocorreu a primeira oficina regio-
nal do programa ‘Selo Município Verde’, em 
Sobral. Realizado no Centro de Educação à 
Distância (CED), o evento contou com a pre-
sença do vice-prefeito Carlos Hilton Soares, 
e reuniu ambientalistas, técnicos e gestores 
de 12 municípios da Região.

Durante a abertura, Carlos Hilton Soares 
falou sobre o trabalho intersetorial reali-
zado no Município voltado para garantir o 
Selo do próximo biênio, em 2016. “A gestão 
entende a necessidade de trabalhar a susten-

tabilidade visando uma projeção na vida dos 
sobralenses. Para isso, estamos sempre pro-
movendo reuniões e ações para atender aos 
quesitos necessários para certificação”.

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

Em Sobral
Oficina regional do Programa ‘Selo Município 
Verde’ reúne ambientalistas e gestores de
12 municípios da Região Norte

Para proporcionar lazer aos jovens, a 
Coordenadoria de Juventude da Prefei-
tura de Sobral programou diversas ati-
vidades para todo o mês de outubro na 
‘Estação do Esporte’. Torneios de futsal e 
futebol de travinha, jogos de mesa, ping-
-pong, aeróbica e manhã de lazer fazem 
parte da programação voltada para os 
jovens das Estações Juventude do Novo 
Recanto, Nova Caiçara e Mucambinho.

Atendendo uma demanda apresen-
tada no Fórum Gestor, as atividades es-
portivas são gratuitas e desenvolvidas 
com a colaboração da Secretaria do Es-
porte. “Acreditamos que podemos desco-
brir grandes talentos, mas o nosso maior 
objetivo é oferecer a esses jovens uma vida 
saudável, com opções de lazer por meio da 
prática esportiva”, explicou o coordena-
dor de Juventude, Igor Bezerra.

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

Em outubro
Prefeitura de Sobral 

promove atividades na 
‘Estação do Esporte’

Oficinas de dança, teatro, capoeira, 
vôlei, basquete, informática, eventos cul-
turais e orientação profissional são algu-
mas das atividades oferecidas diariamen-
te pela Prefeitura de Sobral, através da 
Coordenadoria de Juventude (Coojuv). 
Para participar, basta procurar a Estação 
Juventude Mucambinho, Novo Recanto 
e Nova Caiçara que contam com ampla 
programação gratuita para a juventude.

Inauguradas pelo Prefeito Veveu, as 
Estações ampliam o acesso dos jovens 
de 15 a 29 anos às políticas, programas 
e ações que assegurem seus direitos e a 
inclusão e participação social, por meio 
da cultura de paz. Saiba mais: (88) 8838-
0217 mande um WhastApp.

Confira a programação das Estações 
Mucambinho, Nova Caiçara e Novo Re-
canto no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br)

Estações Juventude
divulgam programação para 

mês de outubro

Realizado na última segunda-feira (5), 
no Centro de Convenções de Sobral, o Semi-
nário Cidades Criativas teve como finalida-
de propor uma reflexão acerca da economia 
criativa para contribuir com o desenvolvi-
mento cultural, social e econômico.

Com temáticas voltadas à economia 
criativa e à lógica do empreendedorismo 
nas cidades movidas pela criatividade, o en-

contro contou com a participação de cerca 
de 80 pessoas entre gestores, agentes cul-
turais e pesquisadores. Foram discutidos 
temas como, a ampliação da visão e a con-
vergência de olhares entre líderes e atores 
públicos e privados e da sociedade civil, 
bem como pontos voltados para reforçar a 
ideia de criação de redes para o amadureci-
mento dos ecossistemas criativos e empre-
endedores do Estado do Ceará.

Uma realização do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Se-
brae), o seminário contou com o apoio da 
Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
de Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico (STDE), e passará ainda por Aracati, 
Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Gua-
ramiranga, Quixadá e Fortaleza.

Seminário Cidades Criativas reúne gestores, 
agentes culturais e pesquisadores em Sobral

O palco do Theatro São João receberá, 
nesta quinta-feira (8), às 20h, apresentação 
musical do Grupo Ilumiara. Com acesso gra-
tuito, a apresentação será realizada pelos 
mineiros Alexandre Gloor, Carlinhos Ferrei-
ra, Leandro César, Letícia Bertelli e Marcela 
Bertelli, com um repertório composto por 
vissungos, cantos de plantio e colheita, can-
to de lavadeiras, dentre outros.

Com o intuito de 
incentivar novos olha-
res e hábitos de apre-
ciação musical do pú-
blico, a apresentação faz parte do ‘Projeto 
Sonora Brasil’ e conta com o apoio da Prefei-
tura de Sobral, através da Secretaria da Cul-
tura e do Turismo. Leia a matéria completa 
no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Grupo Ilumiara se apresenta nesta 
quinta (8) no Theatro São João

Sobral é o município do Brasil que oferece 
as melhores oportunidades de educação 
de qualidade para crianças e adolescentes. 

Foi o que apontou o Índice de Oportunidades 
da Educação Brasileira (IOEB), divulgado nesta 
quarta-feira (7), pelo Centro de Liderança Públi-
ca com o apoio do Instituto Península, da Fun-
dação Roberto Marinho e da Fundação Lemann.

Com nota 6,1, Sobral conquistou o 1º lugar 
entre 5.241 cidades avaliadas em todo o país, 
resultado superior ao do Ceará (4,6) e do Brasil 
(4,5). Entre os dez primeiros colocados, Sobral é 
o maior de todos com uma população estimada 
em 202 mil habitantes, segundo o IBGE.  Desen-
volvido pelos mesmos criadores do Ideb, o IOEB 
engloba da educação infantil ao ensino médio de 
todas as redes educacionais do município - rede 
estadual, municipal e privada, incluindo também 
quem está fora da escola e não deveria estar.

O IOEB revela que uma pessoa que mora em 
Sobral tem melhores oportunidades de atendi-
mento educacional de qualidade que alguém 
que mora em São Paulo, melhor desempenho 
entre as capitais com nota 4,8, porém na 1.387ª 
posição no ranking geral de cidades. Entre os 
primeiros colocados, também estão outros três 
municípios do Ceará (Groaíras, Porteiras e Brejo 
Santo) e nenhuma capital.

Esse resultado é reflexo da política educa-
cional do Município, que tem como alicerces a 
formação continuada dos professores, o forta-
lecimento da gestão escolar, a adoção de práti-

cas rigorosas de avaliação interna e a oferta de 
infraestrutura de qualidade. As estratégias vêm 
sendo aperfeiçoadas pelo Prefeito Veveu como, 
por exemplo, na implantação da educação em 
tempo integral com a construção de 17 Colégios 
Sobralenses de Tempo Integral e dos Centros de 
Educação Infantil, como parte de um conjunto 
de ações e investimentos para melhorar, ainda 
mais, a qualidade do ensino no Município. “Es-
tamos assegurando às crianças, adolescentes e 
jovens sobralenses um itinerário formativo que irá 
garantir bons resultados na aprendizagem, do-
tando-os de uma melhor formação educacional, 
preparando-os melhor para a vida. Todo nosso es-
forço para melhorar o nosso sistema de educação 
é para construir um lugar mais justo, solidário, de-
mocrático, onde as pessoas sejam felizes”, explica 
o prefeito de Sobral, Veveu Arruda.

Assista a reportagem do Jornal Hoje que des-
tacou o desempenho da educação de Sobral no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Sobral tem melhor Índice de Oportunidades da Educação 
Brasileira entre 5.241 cidades avaliadas em todo o país

Promovida pelo Departamento de Matemática da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), no último domingo (4), a Olimpíada Cearen-
se de Matemática teve a participação de 33 alunos do Colégio So-
bralense de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão. Os estu-
dantes realizaram a prova da competição no  Campus Mucambinho, 
da UFC.

No primeiro Colégio Sobralense de Tempo Integral, cerca de 40 
alunos compõem a Turma Olímpica, que conta com preparação in-
tensiva para as diversas olimpíadas. “Montamos grupos de estudos, 
clubes juvenis, oferecemos disciplina eletiva voltadas para as olimpía-

das e aulões aos sábados, com banco de questões de olimpíadas regio-
nais, nacionais e internacionais. Os alunos participam de olimpíadas 
internas para fazermos nossa própria seleção e os professores abraçam 
a causa, trabalhando à noite, aos finais de semana e até nas férias”, ex-
plicou o diretor do Colégio, Pedro Grandson.

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

Pela 1ª vez
Alunos de escola municipal de 
Sobral participam da Olimpíada 
Cearense de Matemática


