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Na tarde desta quinta-feira (3), o pre-
feito Veveu Arruda visitou as obras da 
Praça Samuel Ponte. A requalificação do 
equipamento, que faz parte do Projeto 
Sobral Novo Centro, deve ser concluída 
em outubro. Também estão passando 
por intervenções as praças da Várzea e a 
Senador Filgueira.

Veveu Arruda vistoria obras 
da Praça Samuel Ponte

A experiência de Sobral na qualificação de seu sistema educacio-
nal foi destaque no Seminário Internacional ‘Caminhos para a quali-
dade da educação pública: Gestão Escolar’, promovido pelo Instituto 
Unibanco, nos dias 2 e 3 de setembro, em São Paulo. Ao lado de ex-
periências de sucesso como as da Província de Ontário (Canadá), da 

Austrália, do Reino Unido, além de Goiás e Ceará, as estratégias de 
Sobral para elevação da qualidade da educação básica foram apre-
sentadas pelo secretário de Educação do município, Julio Cesar Ale-
xandre.

“Os bons resultados de aprendizagem dos estudantes de Sobral se 
devem a reforma educacional do Município estruturada em três eixos: 
fortalecimento da ação pedagógica, da gestão escolar e da valorização 
do magistério. Todas estas ações foram pensadas com o objetivo de 
apoiar o professor em sala de aula”, explicou o secretário Julio Cesar.

Dentre as mais de 500 pessoas que participaram do evento, es-
tavam o ministro da Educação (MEC), Renato Janine Ribeiro; a vice-
-ministra de Educação de Ontário (Canadá), Mary Jean Gallagher; o 
ex-presidente do Conselho da Australian Curriculum, Assessment 
and Reporting Authority (ACARA), da Austrália, Barry McGaw, e o 
chefe de Inspeções do Office for Standards in Education (Ofsted), da 
Inglaterra, Michael Wilshaw; além de representantes de Secretarias 
Estaduais de Educação, escolas públicas, órgãos multilaterais e uni-
versidades.

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

Educação de Sobral é destaque em Seminário Internacional

Elaborada para celebrar o aniversário do 
Theatro São João e da Escola de Música Ma-
estro José Wilson Brasil, que completarão 
neste mês 135 e 18 anos, respectivamen-
te, a vasta programação inclui espetáculos 
infantis, humorísticos, teatrais, dançantes, 
apresentações musicais e recitais.

A agenda, que foi elaborada pela Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria da 
Cultura e do Turismo, terá inicio nesta sexta-
-feira (4) e segue com apresentações até o 
dia 26 de setembro.

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

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria do Esporte, divulgou nesta quarta-fei-
ra (2), o cronograma com as datas e horários 
das entrevistas para a seleção simplificada 
do Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC).

As entrevistas, que acontecerão no Gi-
násio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, si-
tuado na Rua Mauro Andrade 400 - Alto da 

Brasília, são para as funções de coordena-
dor pedagógico, coordenador de núcleo e 
agentes sociais. Ao todo, são 43 vagas mais 
cadastro de reserva e as remunerações va-
riam entre R$750 e R$2.400. Os contratos 
terão duração de até 22 meses. Mais infor-
mações: (88) 3614.7288/3614.7531.

Confira o cronograma de entrevistas 
no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Divulgado calendário de entrevistas da seleção 
para o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC)

Theatro São João e Escola de Música de Sobral 
promovem agenda comemorativa de aniversário

Durante toda esta quinta-feira (3), 
oito pontos do Município receberam 
equipes da Prefeitura para que fossem 
feitos reparos na rede de iluminação 
pública. Os moradores dos distritos de 
Bonfim e Jordão,  dos bairros Domingos 
Olímpio, Vila União, Cohab III, Parque Sil-
vana II e das avenidas Senador Hermínio 
de Moraes e Cleto Ponte foram os benefi-
ciados com o serviço.

Além de facilitar o trânsito de moto-
ristas, ciclistas e pedestres, essas ações 
permitem que as pessoas circulem com 
mais segurança pelas praças, ruas e ave-
nidas da cidade. “Todos os dias nossa 
equipe de iluminação pública está restabe-
lecendo pontos com baixa iluminação em 
ruas e praças da cidade. O objetivo é per-
mitir que as pessoas frequentem com mais 
conforto o espaço público de Sobral”, ex-
plicou o secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv), Jorge Trindade.

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

8 pontos de Sobral recebem 
serviço de reparo na rede 

de iluminação pública

Nesta quinta-feira (3)

Nesta quinta-feira (3), o presidente 
do Conselho de Arquitetura e Urbanis-
mo do Ceará (CAU), Luciano Guimarães, 
esteve em Sobral para visitar o Residen-
cial Nova Caiçara. Acompanhado por 
técnicos da Secretaria de Urbanismo, 
Patrimônio Histórico e Meio Ambiente 
(Seurb) e alunos do curso de Arquitetu-
ra e Urbanismo das Faculdades Inta, o 
presidente do Conselho elogiou a exe-
cução do projeto do conjunto habita-
cional. “Geralmente, obras de habitação 
desta proporção possuem um espaço físi-
co menor e quase sempre ficam em áreas 
pouco urbanizadas. Aqui, eu vejo outra 
realidade. Vejo um projeto habitacional 
que serve de referência para cidades de 
grande porte, com espaços amplos, que 
permitem que as pessoas possam viver 
com qualidade, lazer e conforto”, ressal-
tou Luciano Guimarães.

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Ceará visita Residencial Nova Caiçara

Residencial Nova Caiçara
O Residencial Nova Caiçara é o maior proje-

to de habitação popular já realizado na Região 
Norte do Ceará e beneficiará cerca de 15 mil 
pessoas. O novo bairro conta com área de lazer 
e esporte, espaços comunitários e comércio. O 
conjunto terá também quatro Centros de Educa-
ção Infantil; Escola de Ensino Fundamental; dois 
Postos de Saúde, totalizando cinco equipes; um 
CRAS, além da Escola de Ensino Profissional Lysia 
Pimentel Gomes, já em funcionamento.

Prefeito Veveu e Sindsems debatem melhorias para 
servidores públicos municipais

O Prefeito Veveu recebeu, nesta 
quinta-feira (4), em seu gabinete, 
representantes do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Sobral 
(Sindsems), acompanhado da secretária de 
Saúde, Mônica Lima. Com histórico de lutas 
como advogado em favor dos trabalhado-
res do campo e da cidade, o prefeito Veveu 
tem mantido uma mesa de negociação per-
manente com os servidores públicos muni-
cipais. 

Entre os destaques da reunião, a reali-
zação de concurso público para os cargos 
de agente comunitário de saúde e agente 
de endemias, que deve ser anunciado em 
breve, pelo Prefeito. Também estiveram na 
pauta do encontro, a realização de concurso 
público para todas as categorias, a promo-
ção de guardas municipais e a instituição da 
lei da aposentadoria para os servidores do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
de Sobral. 

Para o presidente do Sindsems, Moisés 
Arruda, a reunião foi muito positiva. “O pre-

feito está com uma agenda positiva para os 
servidores e isso é fundamental. Sabemos da 
crise do país, mas mesmo assim Veveu está 
negociando, fazendo sua parte e o Sindicato 
também tem essa posição. Vamos conquistar 

nossas reivindicações dialogando. O Veveu 
está aberto ao diálogo e nós vamos ter na 
próxima semana novidades para os agentes 
de endemias e agentes de saúde”, comemora.


