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A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria de Conservação e Serviços Públi-
cos (Seconv), está realizando o reparo e a 
limpeza das fontes da cidade. Na última 
quarta-feira (23), foi a vez da Praça São 
Francisco receber o serviço. A estrutura 
ganhou um novo equipamento de resta-
belecimento de água e nova pintura. Além 
disso, a ação contou com a limpeza da pra-
ça e corte da grama.

De acordo com o secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos (Seconv), Jorge 

Trindade, todas as fontes do Município 
receberão melhorias. “Iremos realizar os 
reparos necessários em todas as fontes do 
Município, o que não significa dizer que elas 
não estejam funcionando. Na verdade, a in-
tenção da Prefeitura é deixá-las mais belas 
para valorizar ainda mais os espaços públi-
cos de Sobral”.

Na próxima semana, a fonte da Pra-
ça Quirino Rodrigues também receberá a 
ação. Ao todo, 12 fontes serão restauradas 
em Sobral.

Prefeito Veveu Arruda participa da posse da nova 
Diretoria da Academia Sobralense de Estudos e Letras

O prefeito Veveu Arruda, imortal da Academia Sobralen-
se de Estudos e Letras (ASEL), participou da posse da 
nova Diretoria e Conselho Fiscal da ASEL realizada na 

última quarta-feira (23), no Memorial da Educação Superior de 
Sobral. A solenidade contou com a presença dos acadêmicos, 
familiares e convidados.

Durante a solenidade, o prefeito Veveu propôs lançamen-
to conjunto da Prefeitura de Sobral e ASEL da 2ª edição da 
Cronologia Sobralense do Padre Sadoc. “Temos na nossa his-
tória referências que nos inspiram para boas obras em todas as 
áreas. Numa ocasião em que uma nova diretoria toma posse a 
primeira inspiração vem dos nossos antepassados que faziam 
de Sobral uma cidade moderna, contemporânea já no passado 
e, ao mesmo tempo enxergando as potencialidades que temos 
para fortalecer a condição de se firmar como uma cidade do co-
nhecimento”, destacou.

A experiência educacional de Sobral foi apresentada como exemplo 
de sucesso na educação brasileira, nesta quinta-feira (24), durante o Se-
minário ‘Como Aprimorar a Qualidade no Sistema Nacional da Educação 
Básica e Superior’, promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, em Brasília.

O secretário da Educação do Município, Julio Cesar da Costa, apresen-
tou as ações adotadas pela Prefeitura na reforma educacional, que fizeram 
com que Sobral tenha hoje uma das melhores redes públicas de educação 
do País. “Nosso primeiro foco foi criar uma política de alfabetização de suces-
so. Desenvolvemos ações em três eixos - o fortalecimento da ação pedagógi-
ca, a gestão escolar e a valorização do magistério: com o objetivo de apoiar o 
professor para que ele tenha sucesso”, explicou.

Experiência Educacional de Sobral foi 
apresentada na Câmara dos Deputados

Prefeitura de Sobral realiza serviço de reparo na fonte da Praça São Francisco

Estudantes da rede pública de Sobral participam 
do planejamento da ‘Cidade Educadora’

Com o objetivo de construir a Cidade 
Educadora, a Prefeitura de Sobral e a Funda-
ção Itaú Social promoveram, nesta quinta-
-feira (24), uma reunião com estudantes da 
rede pública de ensino para a formatação 
do Plano de Integração das Políticas Públi-
cas para a Juventude. Realizado na Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa), o encontro foi direcionado para 
ouvir os alunos e disseminar o sentido de 
educação nas esferas formal, informal e não 
formal.

“Essa Cidade [Educadora], apesar de ter 
a educação como foco, não é uma proposta 
de reorganização do projeto escolar, mas sim 
do estilo de vida das pessoas, que podem e 
devem ter uma atitude educada nos relacio-
namentos e na interação com os espaços pú-
blicos”, explicou o articulador do encontro, 

Thales Andrade.
Durante a reunião, os participantes, di-

vididos em grupos, apontaram os desafios 
e potencialidades, a partir do conceito de 
educação. Para a estudante Jacqueline Sil-
va, “não adianta pensar que educação é um 
termo utilizado apenas nas escolas ou dentro 
de casa. Essa visão deve ser expandida para a 
rua, para a cidade”.

Concerto marca comemoração dos 18 anos da 
Escola de Música de Sobral

Em noite memorável, a Escola de Músi-
ca Maestro José Wilson Brasil comemorou, 
na quarta-feira (23), no Theatro São João, 
seu 18º aniversário. Com concerto realizado 
pela Banda de Música Maestro José Pedro 
e pelo Coral de Vozes de Sobral, o evento 
reuniu autoridades municipais, músicos, 
alunos e grande público.

Durante o evento, a secretária da Cul-

tura e do Turismo de Sobral, Eliane Leite, 
parabenizou os integrantes da escola pela 
dedicação e colaboração para a formação 
cultural do Município e da Região Norte. 
“Gostaria de manifestar meus efusivos para-
béns a todos os profissionais que formam o 
corpo docente da Escola, por permanecerem 
sempre firmes na missão de oferecer para seus 
alunos uma perspectiva de formação pessoal 
e profissional de qualidade”.

Além do público participante, o even-
to, que foi uma realização da Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria da Cultura e 
do Turismo, contou com a presença do se-
cretário adjunto da Cultura e do Turismo de 
Sobral, Carlos Moledo; do vereador Chico 
Jóia; e do superintendente da Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente (Amma), Wil-
son Angelim.

Ações de conscientização 
movimentaram a Semana 

Nacional de Trânsito

Desde a última sexta-feira (18), a 
Prefeitura de Sobral realizou várias ati-
vidades referentes à Semana Nacional 
de Trânsito, que no Município teve suas 
ações organizadas pela Coordenadoria 
de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). 
As atividades, que vão até esta sexta-fei-
ra (25), buscam conscientizar motoristas, 
motociclistas, ciclistas e pedestres de So-
bral na construção de um trânsito cada 
vez mais seguro.

Várias blitze educativas aconteceram 
em diferentes pontos da cidade, princi-
palmente, para a divulgação do ‘Projeto 
Frente Segura’, implantado recentemen-
te e que consiste na criação de um espa-
ço logo após a faixa de pedestres, desti-
nados aos motociclistas, com o objetivo 
de reduzir acidentes que envolvam mo-
tociclistas, bicicletas e pedestres.

No domingo (20), foi realizado um 
passeio ciclístico. O percurso de 14,5 km 
teve início na Av. Cleto Ferreira Ponte e 
passou por diversas ruas da cidade. Para 
quem não participou do passeio, no 
ponto de concentração, foram oferta-
das diversas opções de lazer como cama 
elástica, pintura, ping-pong, pula-corda, 
dama, xadrez, peteca, slackline e capoei-
ra, além de distribuição de mudas à po-
pulação.

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

Prefeitura de Sobral e Semace discutem implantação do Cadastro Ambiental Rural
Representantes da Prefeitura de Sobral 

participaram, na manhã da última quarta-
-feira (23), de reunião com gestores da Su-
perintendência Estadual do Meio Ambiente 
(Semace), quando foram feitos esclareci-
mentos sobre o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). De acordo com o gerente técnico 
da Secretaria da Agricultura e Pecuária do 
Município (Seagri), Pedro Pitombeira “o ob-
jetivo desse registro eletrônico é promover a 
identificação e integração das informações 
ambientais dessas propriedades, para termos 
planejamento, monitoramento, combate ao 
desmatamento e regularização ambiental”, 

informou.
Durante a reunião, ficou decidido que 

40 técnicos das secretarias da agricultura 
de 10 municípios do Território da Cidada-
nia de Sobral, divididos em duas turmas, 
receberão capacitação sobre o instrumento, 
durante a primeira semana de outubro e na 
primeira semana de dezembro. Da Prefeitu-
ra de Sobral participarão quatro técnicos, 
dois da Seagri e dois da Autarquia Munici-
pal do Meio Ambiente (AMMA). Eles serão 
os responsáveis pelos cadastros, que irão 
começar em janeiro de 2016.

No cadastro, que é obrigatório para 

imóveis rurais de até 200 hectares, cons-
tará as áreas remanescentes de vegetação 
nativa, áreas de preservação permanente 
e de reserva legal que fazem parte de todo 
o perímetro do imóvel. Serão monitoradas 
informações como o mínimo de vegetação 
nativa a ser preservada por unidade. Entre 
os benefícios para o produtor que estiver 
inscrito no CAR, estão a obtenção de crédito 
agrícola com taxas de juros menores e maior 
prazo de pagamento, contratação de segu-
ro agrícola com melhores condições, linhas 
de financiamento, isenção de impostos para 
insumos e equipamentos, entre outros.


