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Para garantir o desenvolvimento inte-
gral dos primeiros sobralenses, o pre-
feito Veveu Arruda sancionou o Plano 

Municipal pela Primeira Infância (PMPI) 
2015-2024, através da Lei Municipal nº 
1.499, de 1º de setembro de 2015, que de-
fine e integra ações e políticas públicas de 
todas as secretarias voltadas para crianças 
de 0 a 6 anos.

“Tenho me empenhado em garantir todo 
um percurso formativo de qualidade para as 
nossas crianças para que possam desenvolver 
todo o seu potencial porque está comprova-
do cientificamente que é na primeira infância 
que a criança desenvolve grande parte do po-
tencial mental que terá quando adulto”, afir-
mou o Prefeito de Sobral.

O Plano Municipal pela Primeira Infân-
cia, que também foi aprovado pela Câmara 
Municipal de Sobral e pelo Conselho Muni-
cipal de Direitos da Criança (CMDCA), é uma 
iniciativa do Município de Sobral estimula-
da pelo  Unicef  nos municípios inscritos no 
Selo Unicef Município Aprovado - Edição 
2013-2016.

O Plano é fruto de uma construção cole-
tiva que contou com a contribuição de diver-
sos atores sociais envolvidos com questões 

relacionadas à primeira infância, através de 
Oficinas para a Elaboração do Plano Munici-
pal da Primeira Infância, realizadas na sede e 
distritos; Seminário de Elaboração do Plano 
Municipal pela Primeira Infância; e Oficinas 
de Análise Setoriais. “Esse plano não foi cria-
do em gabinete, mas com ampla participação 
popular sobre o que seria melhor para as nos-

sas crianças em vários eixos e inclusive ouvin-
do as próprias crianças da educação infantil 
nos Centros de Educação Infantil”, explicou a 
articuladora municipal do Selo UNICEF, Car-
men Soares.

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

Prefeito Veveu Arruda sanciona Plano Municipal
pela Primeira Infância

Cerca de 600 alunos da rede municipal 
de ensino de Sobral participaram da se-
gunda fase da 11ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (Obmep 
2015), realizada no último sábado (12), em 
escolas de todo o País. Nesta fase, os alunos 
responderam a seis questões discursivas. O 
resultado final será divulgado no dia 27 de 
novembro. No ano passado, os alunos de 
Sobral conquistaram 27 medalhas, sendo 
2 de ouro, 9 de prata, 16 de bronze e 120 
menções honrosas.

No Colégio Sobralense de Tempo In-
tegral Maria Dorilene Arruda Aragão, que 
conquistou as únicas duas medalhas de 

ouro do interior do Ceará na Obmep 2014, 
26 alunos fizeram a prova este ano. “No ano 
passado tivemos 26 alunos na segunda fase e 
24 premiados. Este ano esperamos mais me-
dalhas”, afirmou o diretor do Colégio, Pedro 
Grandson.

Inaugurado pelo Prefeito Veveu, em 
2014, o Colégio Sobralense de Tempo Inte-
gral Maria Dorilene Arruda Aragão, no Com-
plexo Monsenhor Aloísio Pinto, tem con-
quistado excelentes resultados em várias 
competições, como no concurso interna-
cional Canguru de Matemática, na qual con-
quistou 20 medalhas; classificou 35 alunos 
para a segunda fase da Olimpíada Brasileira 
de Matemática (OBM) 2015, onde disputam 
alunos de escolas públicas e privadas; e teve 
um aluno, Wendel Manfrine, entre os 30 me-
lhores do País na Obmep 2014.

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

600 alunos da rede municipal de Sobral participam da 2ª fase da 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2015

Na próxima quinta-feira (17), o jornalista Paulo Henrique 
Amorim estará em Sobral para o lançamento do seu livro ‘O 
Quarto Poder – Uma outra História’, momento em que também 
irá ministrar palestra sobre ‘Os desafios atuais da democracia no 
Brasil e o papel da mídia hegemônica’. Para participar, os interes-
sados devem efetuar a inscrição no site da Prefeitura de Sobral 
e levar um quilo de alimento não perecível a ser entregue na 
entrada do Centro de Convenções, onde acontecerá o evento.

O lançamento do livro do jornalista Paulo Henrique Amorim, 
que é apresentador da Rede Record e autor do Blog Conversa 
Afiada, é uma promoção conjunta da Prefeitura de Sobral, da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e do Instituto Mau-
rício Grabois.

Abertas inscrições para palestra do 
jornalista Paulo Henrique Amorim

Oficinas de dança, teatro, capoeira, 
vôlei, basquete, informática, eventos 
culturais e orientação profissional, são 
algumas das atividades oferecidas dia-
riamente pela Prefeitura de Sobral, atra-
vés da Coordenadoria de Juventude, na 
Estação Juventude Novo Recanto. Para 
participar basta procurar a Unidade e 
conferir a disponibilidade de horários.

Estações Juventude
Inauguradas pelo prefeito Veveu, as 

‘Estações Juventude’ 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) 98838-0217. Mande um WhatsApp.

Estação Juventude Novo 
Recanto divulga programação 

para mês de setembro

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Cultura e do Turismo, divulgou nesta 
terça-feira (15), o resultado final da segunda 
fase da seleção simplificada para concessão 
de bolsas de complementação de renda do 
projeto ‘Agentes de Leitura. Nesta fase, os 
candidatos foram submetidos à avaliação 
de conhecimentos e avaliação técnica, rea-
lizada no último dia 30 de agosto, no Centro 
de Educação à Distância do Ceará (CED).

A terceira e última fase da seleção sim-
plificada, que compreende a análise curri-
cular e a realização de entrevistas, será rea-
lizada entre os dias 16 e 23 de setembro, na 
Casa da Cultura de Sobral. O resultado final 
da seleção será divulgado no dia 5 de outu-
bro (segunda-feira).

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

Divulgado resultado final da segunda fase da 
seleção pública para o Projeto ‘Agentes de Leitura’

Para oferecer inúmeros serviços, bem 
como fomentar a prática esportiva e con-
tribuir para o acesso da população so-
bralense a ações culturais e cívicas, a Pre-
feitura de Sobral irá realizar no próximo 
sábado (19), a partir das 15h30, no bairro 
Pedrinhas, a segunda edição do ‘Esporte 
Cidadão’.

Com diversos serviços gratuitos como 
ginástica, tênis de mesa, futsal, xadrez, jo-
gos recreativos, emissão de RG, agenda-
mento para CTPS, passe do deficiente e 
do idoso, aferição de pressão arterial, tes-
te de glicemia e feirinha de gastronomia, 
o ‘Esporte Cidadão’ acontecerá na Praça 
das Pedrinhas, em frente à Escola Maria 
do Carmo Andrade.

Uma realização da Prefeitura Munici-
pal, por meio da Secretaria do Esporte, a 
ação conta ainda com o apoio das secre-
tarias de Cidadania e Segurança, Saúde, 
Polícia Militar e do Conselho Local de 
Saúde e Desenvolvimento Social das Pe-
drinhas.

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

Prefeitura de Sobral leva 
esporte, lazer e cidadania ao 

bairro Pedrinhas

Na terça-feira (15), o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de Sobral (CMDMS) 
realizou, a IV Conferência Municipal dos Di-
reitos da Mulher, com o tema ‘Mais direitos, 
participação e poder para as mulheres’. O 
evento, que contou com palestra da coorde-
nadora de Políticas Públicas para Mulheres 
do Governo do Estado, Camila Silveira, foi 
aberto pelo vice-prefeito Carlos Hilton Soa-
res, que ressaltou o desempenho da mulher 
no crescimento do País. “40% das famílias 
brasileiras têm as mulheres como chefe. Com 
isso, elas têm assumido a grande tarefa de 

projetar o futuro”, afirmou.
Mesmo diante das responsabilidades as-

sumidas pelas mulheres, nos últimos anos,  
a pouca articulação política e falta de repre-
sentatividade foram os principais pontos 
discutidos no encontro. “É preciso que as mu-
lheres se apropriem de seus direitos e saibam 
como lutar para garanti-los. Saber que elas 
são iguais aos homens e que podem defender 
seus próprios interesses, é o passo fundamen-
tal desse processo”, observou a presidente do 
CMDMS, Teresa Cristina. 

Ainda durante a Conferência foram ela-
boradas propostas nos eixos trabalhados, 
para serem levadas para a Conferência Es-
tadual, que acontece nos dias 5 e 6 de de-
zembro, em Fortaleza. Dentre elas estão 
a criação de cursos profissionalizantes, o 
funcionamento ininterrupto da Delegacia 
da Mulher, a implantação de uma casa de 
apoio para mulheres vítimas de violência e 
a ampliação das ações do CMDMS nos dis-
tritos.

Conferência debate direitos e oportunidades 
para mulheres em Sobral


