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A experiência educacional de 
Sobral, que o colocou como 
município com a maior nota 

no Índice de Oportunidades da Edu-
cação Brasileira (IOEB), foi tema do 
editorial do jornal O Estado de São 
Paulo desta terça-feira (13), um dos 
mais influentes jornais do País. Sobral 
foi avaliado como o município que 
oferece as melhores condições de 
ensino e aprendizagem para crianças 
e adolescentes, ao obter a nota 6,1.

Com o título ‘A prioridade edu-
cacional’, o editorial destaca que as 
melhores notas no IOEB foram al-
cançadas por municípios pequenos, 
que mais contribuem para o sucesso 
educacional de seus jovens. Para a 
análise, o índice leva em conta toda 
a educação básica (infantil ao ensino 
médio) das redes pública, privada e, 
ainda, se ‘todas as crianças e adoles-
centes em idade escolar, estão ou 
não na escola.’

Veja trecho do Editorial, que des-

taca a educação de Sobral como ex-
periência de sucesso que deve ser 
exemplo para os demais municípios 
do País:

“Entre as 10 cidades mais bem pon-
tuadas, 4 são do Ceará (Sobral, Groa-
íras, Porteiras e Brejo Santo), 3 de São 
Paulo (Novo Horizonte, Paranapuã 
e Monte Castelo), 1 do Rio Grande do 
Sul (Centenário), 1 do Paraná (Bom Su-
cesso do Sul) e 1 de Minas Gerais (São 
Domingos das Dores). Um dos obje-
tivos do Ioeb é identificar e difundir 
as experiências de sucesso. Segundo 
Fabiana de Felício, economista e uma 
das desenvolvedoras do novo índice, 
‘enquanto estávamos produzindo os 
estudos, um dos colaboradores disse 
que Porteiras (CE), que ficou em ter-
ceiro lugar, bebeu na fonte de Sobral’, 
o município que obteve a maior nota 
do País.”

Leia o editorial do jornal O Esta-
do de São Paulo no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)

Jornal O Estado de São Paulo
destaca sucesso educacional de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico (STDE), está com inscrições abertas para o Circuito de 
Ideias Inovadoras. Os interessados devem preencher o formulário até o pró-
ximo domingo (18), no endereço eletrônico www.sobral.ce.gov.br/stde.

Com o objetivo de criar um ambiente de estímulo à criatividade, empre-
endedorismo e inovação, o Projeto tem como foco estudantes das Institui-
ções de Ensino Superior e é voltado, primordialmente, para os empreende-
dores da Região.

O Circuito de Ideias Inovadoras é uma ação da Prefeitura Municipal atra-
vés da STDE, e conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio 
da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, do Clube 
da Inovação e do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empre-
sas (Sebrae). São parceiros na ação a Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Instituto Federal do Ceará 
(IFCE), a Faculdade Luciano Feijão e Empresas Júniores.

Confira a programação completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Abertas inscrições para o Circuito de Ideias Inovadoras

Em comemoração ao dia da criança, a 
Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
de Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente (Seurb), realizou, no útimo sába-

do (10), uma oficina de brinquedos produzi-
dos com materiais recicláveis para crianças 
do Residencial Jatobá. O objetivo da ação 
foi sensibilizar o pequeninos sobre a impor-
tância da preservação ao meio ambiente, 
ensinando a transformar materiais, que an-
tes eram visto como lixo, em brinquedos.

“Mostrar para essas crianças que, com 
uma cola, uma garrafa pet e um palito de 
picolé, podemos fazer uma boneca, além de 
despertar uma nova opção de brincadeira, 
também alerta para a importância do rea-
proveitamento desses materiais”, explicou a 
titular da Seurb, Gizella Gomes.

Prefeitura promove oficina de brinquedos 
recicláveis com crianças do Residencial Jatobá

Dia da criança

Com o objetivo de contribuir para a for-
mação profissional e cultural dos jovens, a 
Coordenadoria de Juventude da Prefeitura 
de Sobral programou diversas atividades 
formativas para todo o mês de outubro. 
Visitas a empresas, palestras, oficinas e se-
minários sobre gravidez na adolescência, 
empreendedorismo e educação ambiental 
fazem parte da programação voltada para 
os jovens das Estações Juventude do Novo 

Recanto, Nova Caiçara e Mucambinho.
Dentro da programação, a Coordena-

doria de Juventude estará realizando, nesta 
quarta-feira (14), uma palestra sobre higie-
ne bucal, em parceria com o Centro de Saú-
de da Família do bairro, na Estação Juventu-
de Novo Recanto. A ação terá início às 15h e 
será aberta a todos os públicos.

Confira a programação no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)

Estações Juventude ofertam atividades 
formativas

Em outubro

Até quarta (14)
Último dia para inscrições

para a Oficina de ‘Orientação 
para o mercado de trabalho’

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria de Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE), está com inscrições 
abertas para a Oficina ‘Orientação para 
o mercado de trabalho’.  Ao todo, serão 
ofertadas, gratuitamente, 50 vagas para 
a formação, que será realizada das 18h às 
21h, nos dias 14, 15 e 16 de outubro, no 
Centro de Convenções de Sobral.

As inscrições deverão ser realizadas 
até esta quarta-feira (14), na sede da 
STDE, localizada na Rua Visconde de Sa-
bóia, 300 - Junco. Os interessados devem 
comparecer ao local  portando RG.

A capacitação é uma iniciativa da 
Prefeitura de Sobral, por meio da STDE, 
através do Programa Trabalho Pleno, em 
parceria com a Inove Empresa Júnior 
RH - IVA. Mais informações: (88)3611-
4421/3614-2555.

População de três bairros 
recebem o Caminhão do

Peixe esta semana
Desta quarta-feira (14) até a próxima 

sexta-feira (16), os moradores dos bairros 
Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo rece-
berão o Caminhão do Peixe, sempre a 
partir das 7h. Eles poderão comprar filé, 
linguiça e bolinha 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.

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

O Bloco Pop, uma ação do Projeto Gente 
Solidária, realizado pela Secretaria de De-
senvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza de Sobral (Seds) e Secretaria de 
Conservação de Serviços Públicos (Seconv), 
marcou presença durante os três dias do 
Carnabral 2015. “Composto por 12 catado-
res de materiais recicláveis, o grupo recolheu 
latas e garrafas PET, que foram vendidas para 
a empresa Josefaz”, explicou a coordenadora 
do Gente Solidária, Margarida Melo.

 “Além de auxiliarem na manutenção da 
limpeza, durante a festa, os catadores incre-
mentam a renda familiar significativamente, 

por conta da grande quantidade de resíduos”, 
explicou a gerente da Coleta Seletiva da Se-
conv de Sobral, Cirliane Viana.

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

Bloco Pop realiza mutirão de limpeza 
durante Carnabral 2015

Projeto Gente Solidária


