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Seis escolas de Sobral recebem o Prêmio Escola Nota 10

O Governador Camilo Santana, acom-
panhado pelo ministro da Educação, 
Aloízio Mercadante, entregou o Prê-

mio Escola Nota 10, nesta quarta-feira (28), 
para 274 escolas públicas que obtiveram 
os melhores resultados do 2º e 5º ano do 
ensino fundamental, segundo os dados do 
Sistema Permanente de Avaliação da Edu-
cação Básica (Spaece) 2014. Na premiação, 
realizada no Centro de Eventos, em Forta-
leza, Sobral teve seis escolas reconhecidas 
como ‘Escola Nota 10’ e o prefeito Veveu re-
cebeu da vice-governadora Izolda Cela um 
prêmio especial por Sobral estar entre os 
nove municípios cearenses que mantiveram 
bons resultados na alfabetização das crian-
ças entre 2007 e 2014.

Na ocasião, o governador anunciou a 
ampliação do Programa Alfabetização na 
Idade Certa (PAIC) até o 9º ano do ensino 
fundamental no Estado, a destinação de 
parte do Imposto sobre Operações Relati-
vas à Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para a área da educação e a criação 
de uma premiação específica para os muni-
cípios com melhores resultados no Spaece. 
“O único caminho para se ter um Ceará me-
lhor e de mudanças profundas é através da 
educação. A educação é prioridade do nosso 
governo, pois ela se dissemina para todas as 
outras áreas”, disse Camilo Santana.

O ministro da Educação, Aloízio Merca-
dante, destacou a melhoria do ensino no 
Estado. “Hoje, o Ceará lidera e é o que mais 
avança nos resultados da educação no Brasil. 

Eu retorno ao Ministério com mais motivação, 
muita satisfação e alegria. E pode anotar: no 
ano que vem, o MEC vai entrar também nessa 
premiação! Vamos chegar a uma forma de in-
centivar ainda mais as escolas do Ceará!”

“Estamos comemorando os resultados e, 
principalmente, a aprendizagem da criança 
e o sucesso da escola. Fico feliz em saber que 
cada professor, coordenador e diretor tem 
feito um trabalho em conjunto para melho-
rar a educação do seu município. Esta festa 
só reforça que estamos seguindo rumo ao 
caminho correto”, disse a vice-governadora 
Izolda Cela, criadora do Programa de Alfa-
betização na Idade Certa, usado como mo-

delo pelo Governo Federal para a criação do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC).

Em Sobral, foram premiadas:
· Escola José Arimateia (Bonfim)
· Escola José Leôncio (Baracho)
· Escola Joaquim Barreto (Jaibaras – setor I)
· Escola Francisco Monte (Taperuaba)
· Escola Pery Frota (Patriarca)
· Escola Raimundo Santana 
  (Jaibaras - Barragem)

*Com informações da Coordenadoria de 
Imprensa do Governo do Estado do Ceará.

Habitação
Prefeitura de Sobral se reúne com moradores do 
Residencial Nova Caiçara

“Economizar R$400 de aluguel para quem 
tem uma renda familiar de R$600 é a reali-
zação de um sonho e a possibilidade de ter 
uma vida melhor. Vou poder investir mais na 
educação dos meus filhos e ter a segurança 
da alimentação diária”, comemorava a dona 
de casa Maria da Conceição das Graças. Ela 
é uma das cerca de 250 novas moradoras do 
Residencial Nova Caiçara que participaram 
da reunião, na noite da última terça-feira (7), 
com o Prefeito Veveu Arruda.

O encontro, realizado no Centro de Con-
venções de Sobral, teve o objetivo de in-
tegrar os novos vizinhos, que aguardavam 
apenas a liberação da documento junto ao 
Banco para se juntar as 852 famílias que já 
residem no conjunto habitacional. Eles pu-
deram tirar dúvidas a cerca do projeto es-
trutural dos imóveis e dos acordos de con-
vivência já estabelecidos pela comunidade.

Os presentes também foram informa-

dos sobre os detalhes da assinatura dos 
contratos e o recebimento dos imóveis, que 
acontecerá já no início da próxima semana. 
“Essa é a oportunidade de esclarecer todas 
as dúvidas relacionadas às novas moradias, 
desta forma elas vão poder passar um natal 
feliz e abençoado nos seus novos lares”, co-
memorou a secretária de Urbanismo, Gizella 
Gomes.

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

‘Tô na Área’
Jovens egressos de medidas socioeducativas 
concluem curso de educação financeira

Prefeitura de Sobral, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza de Sobral (Seds), promo-
veu na última quarta-feira (28), o encerra-
mento do curso de educação financeira do 
Projeto ‘Tô na Área’, em que foram certifica-
dos 17 participantes. O Projeto, que aconte-
ce na Casa da Economia Solidária, trabalha 
com jovens, com idades entre 16 e 21 anos, 
egressos ou em cumprimento de medidas 
socioeducativas.

Na ocasião, além de muita música, hou-
ve uma palestra motivacional com Carlos 
Gomes, ex-dependente químico e ex-par-
ticipante do ‘Tô na Área’. Hoje, ele é diretor 

regional da Associação Brasileira de Assis-
tência aos Dependentes Químicos (Abra-
deq) e membro do Conselho Municipal de 
Políticas Sobre Drogas de Sobral (Comad). 
Carlos contou como superou a dependên-
cia química e se tornou um empreendedor 
de sucesso.

Para a coordenadora do Projeto, Mar-
garida Melo “o foco do curso são conceitos e 
experiências de como fazer o melhor uso do 
dinheiro, como poupar, enfrentar dificuldades 
e construir um patrimônio”, explicou.

O curso foi ministrado pela consultora 
do Instituto de Assessoria para o Desen-
volvimento Humano (IADH), Maria da Con-
ceição Faheina de Oliveira. Formada em 
Economia pela Universidade Federal do 
Ceara (UFC) e especialização na Pontifícia 
Universidade Católica do Chile (PUC-Chile), 
ela também é consultora do Banco Mundial 
e da Planet Finance Brasil, uma organização 
internacional sem fins lucrativos, com a fi-
nalidade de aliviar a pobreza e desenvolver 
o setor de microfinanças.

Coleta Seletiva Agendada é 
implantada no distrito 

de Jaibaras
Na tarde desta terça-feira (27), a 

equipe da Coleta Seletiva Agendada da 
Prefeitura de Sobral esteve no Distrito 
de Aprazível para a implantação do Pro-
grama, que passará a atender a comu-
nidade a partir do dia 24 de novembro 
com ações mensais. O encontro foi rea-
lizado na quadra da Escola do Distrito e 
reuniu população, agentes de endemia 
e líderes comunitários.

“Como acontece em todos os seus 
pontos, esperamos que aqui, na região, o 
Programa também seja um sucesso. Para 
isso, pedimos que a população passe a 
realizar a coleta e possa converter esse 
material em bônus na conta de energia. 
Além desse benefício, a Coleta Seletiva 
Agendada proporciona a limpeza urbana 
da sua região e livra a população de pos-
síveis focos de doenças”, explica a gerente 
da Coleta Seletiva, Cirliane Viana.

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

Escola de Música de 
Sobral realiza concerto 

gratuito nesta quinta (29)

Alunos da Escola de Música de So-
bral irão realizar Concerto de Musicali-
zação, Canto e Cordas, às 19h30, desta 
quinta-feira (29), no Theatro São João. 
Com participação das crianças e jovens 
atendidos pela instituição, nos cursos 
de flauta doce, canto e técnica vocal, 
e da Orquestra Jovem, recentemente 
contemplada em edital de incentivo a 
Orquestras da Funarte, a apresentação 
é gratuita.

Segundo o diretor da Escola de Mú-
sica de Sobral, maestro José Brasil Filho, 
“a Escola de Música oferece, atualmente, 
23 cursos, e atende a mais de 800 alunos, 
a maioria, vindos da rede pública do mu-
nicípio e cidades vizinhas”, concluiu. 

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


