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Comemoração do Dia da Criança reúne mais 
de 200 crianças e adolescentes nas Estações 
Juventude Mucambinho e Novo Recanto

Brincadeiras, pula-pula, lanches, lem-
brancinhas e jogos, marcaram a festa em 
comemoração ao Dia das Crianças nas Esta-
ções Juventude do Mucambinho e do Novo 
Recanto, realizadas na última sexta-feira (9). 
A iniciativa da Prefeitura de Sobral, através 
da Coordenadoria de Juventude (Coojuv) 
e com o apoio da Central Única das Favelas 
(Cufa), reuniu cerca de 200 crianças e ado-
lescentes, que tiveram a oportunidade de se 
aproximar das Estações e conhecer o traba-
lho realizado pelas células.

“Foi um momento muito especial para 
as comunidades do Mucambinho e do Novo 
Recanto, porque os próprios jovens da comu-
nidade se juntaram e nos ajudaram na mon-
tagem do evento, ou seja, além de proporcio-
nar um momento de lazer para as crianças, 
a causa fez com que houvesse uma união no 
sentido da comunhão, e isso é muito impor-
tante para a formação do cidadão”, ressaltou 
o coordenador de Juventude de Sobral, Igor 
Bezerra.

Estações Juventude

As Estações Juventude (Mucambinho, 
Novo Recanto e Nova Caiçara) visam criar 
espaços públicos de atendimento, am-
pliando o acesso de jovens, em situação de 
vulnerabilidade, às políticas, programas e 
ações que assegurem seus direitos de cida-
dania e ampliem a sua capacidade de inclu-
são e participação social.

Meio ambiente
Prefeitura realiza campanha de 

educação ambiental nos Centros 
de Educação Infantil de Sobral

A partir desta segunda-feira (19), a 
turma do ‘Zé Limpinho e o Mágico da 
Reciclagem’ irá realizar apresentações 
teatrais nos 11 Centros de Educação In-
fantil (CEI) de Sobral. O objetivo da ação, 
que faz parte do Projeto ‘Minha Escola é 
a Maior Limpeza’, é despertar nas crian-
ças a importância da separação do lixo, 
da economia da água e do combate a 
dengue. O CEI Domingos Olímpio, no 
bairro Novo Recanto, será o primeiro a 
receber a ação.

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

Prefeitura de Sobral promove 
Semana do Poeta 2015

Com atividades na Praça São 
João, Becco do Cotovelo e Casa 
da Cultura, a programação trará 

encontro de poetas, varal de poesias, 
lançamentos de cinco obras

Com o objetivo de promover arte e 
cultura, bem como divulgar e incentivar 
o hábito da leitura, a Prefeitura de So-
bral, através da Secretaria da Cultura e 
do Turismo e da Escola de Cultura, Comu-
nicação, Ofícios e Artes (Ecoa), está pro-
movendo, desde o último sábado (17) a 
Semana do Poeta 2015.

A abertura, realizada  no Becco do 
Cotovelo, contou com diversas ativida-
des como encontro de poetas, varal de 
poesias e o lançamento de cinco livros. A 
ações comemorativas seguem até a pró-
xima sexta-feira (23).

Uma realização da Prefeitura Munici-
pal, a semana voltada à homenagem aos 
poetas, inclui ainda ações na Praça São 
João e Casa da Cultura.

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

Café com o Prefeito Veveu aborda resultados 
do IOEB

O programa Café com o Prefeito Veveu 
desta segunda-feira (19) aborda novamen-
te o primeiro lugar conquistado por Sobral 
no Índice de Oportunidades da Educação 
Brasileira (IOEB). “Sobral conquistou o 1º lu-
gar, entre mais de 5 mil cidades avaliadas em 
todo o País, como o Município que oferece as 
melhores oportunidades de educação de qua-
lidade para crianças e adolescentes. O maior 
patrimônio de Sobral é a educação das nossas 
crianças, filhos e filhas de trabalhadores, de 
pessoas simples, que hoje enchem de orgulho 
a mim e ao Brasil”, comemora Veveu Arruda.

“A educação tem sido uma prioridade da 
minha gestão por isso estamos trabalhando 
intensamente para aperfeiçoar as estratégias 
para termos uma educação de cada vez mais 
qualidade. Universalizamos o atendimento 
na educação infantil, com oito novos Centros 
de Educação Infantil já inaugirados e outros 
em construção; implantamos o ensino em 
tempo integral do 6º ao 9º ano, que já tem 
nos trazido também excelentes resultados 
em avaliações nacionais; e estamos iniciando 
uma reforma curricular usando como refe-
rência os melhores sistemas de educação do 

mundo”, disse o Prefeito de Sobral.
O Programa Café com o Prefeito Veveu 

é produzido pela Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Sobral e transmiti-
do por uma rede de emissoras de rádio de 
Sobral, às segundas-feiras, sempre às 7h. O 
programa é reapresentado às quintas-feiras, 
no Programa Quinta com o Prefeito Veveu, 
sempre às 11h55min. 

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (19) no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Conversa Afiada
Prefeito Veveu Arruda fala como Sobral se tornou referência 

na educação durante entrevista a Paulo Henrique Amorim

O blog do jornalista Paulo Henrique Amorim publicou a se-
gunda parte da entrevista com o prefeito de Sobral, Veveu 
Arruda, intitulada ‘Como Sobral se tornou referência em edu-

cação – II’.  A entrevista foi concedida no último dia 12 de outubro, 
em São Paulo, após divulgação dos resultados do Índice de Opor-
tunidades da Educação Brasileira (IOEB), no qual Sobral ficou em 1º 
lugar, entre mais de 5 mil cidades avaliadas em todo o País, por ofe-
recer as melhores oportunidades de aprendizagem para crianças e 
adolescentes.

Veja trecho da matéria publicada no Blog Conversa Afiada

“A decisão política de investir na educação foi tomada na década 
de 90, com o então prefeito Cid Gomes que, depois, governou o Estado 
do Ceará e foi ministro do governo Dilma. “Antes disso, tinha diretor de 
escola que era analfabeto”, relatou Veveu Arruda. “Tinha professora 
que, no tempo de aula, ia até o salão de beleza porque ela também era 
cabeleireira”, complementou.

“O sucesso de Sobral se deve por ações práticas de educação. O pre-
feito comentou a importância do ensino na primeira infância, desde a 
gestação até os cinco anos de idade, e revelou que coloca ações nesta 
faixa etária como prioridade. Ele visa, também, a universalização do en-
sino infantil. Veveu informou que serão construídas 16 escolas de tempo 
integral, que receberão todos os quase 12 mil alunos do 6º ao 9º ano.”

Leia a matéria completa ou assista a segunda parte da entre-
vista no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Sobral recebe apresentações da 10ª Bienal Internacional de Dança do Ceará
Com programação gratuita, a Bienal traz artistas do Brasil, Argentina, Bélgica, Cabo Verde, 
Coréia, França, Portugal e Suíça

Como parte da programação da X Bienal Internacional de Dança 
do Ceará, Sobral receberá, nos dias 23, 24 e 25 de outubro, três apre-
sentações da 10ª edição da bienal. As exposições, que contam com 
o apoio da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e 

do Turismo, serão realizadas gratuitamente, às 20h, no Theatro São 
João.

Entre as apresentações a serem realizadas em Sobral, estão o 
espetáculo argentino ‘Duramadre’, a encenação suíça ‘Apersona’, e 
a coreografia cearense ‘Bar baro. Com mais de 70 apresentações de 
artistas locais, nacionais e internacionais na capital, Fortaleza, e em 
oito cidades do interior do Estado, a X Bienal Internacional de Dança 
do Ceará acontece há 18 anos e trará ainda artistas de países como 
Bélgica, Cabo Verde, Coréia, França e Portugal.

Uma realização do Governo do Estado do Ceará, através da Se-
cretaria da Cultura e Petrobrás, a Bienal Internacional de Dança do 
Ceará conta com o co-patrocínio da Caixa Econômica.

Confira a programação completa no Blog de Sobral (blog.so-
bral.ce.gov.br).

Serviço: 10ª Bienal Internacional de Dança do Ceará
Data: 23, 24 e 25 de outubro | Local: Theatro São João
Horário: 20h | Acesso: Gratuito


