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Destaque Nacional
Educação de Sobral é tema de documentário e 

reportagem da Revista Superinteressante

Sobral recebeu, nos dias 24 e 25 de se-
tembro, uma equipe da Fundação Lem-
man e da Revista Superinteressante, 

que trabalha na produção de um documen-
tário e reportagem mostrando municípios 
que são exemplos de educação de excelên-
cia para o Brasil. Foram entrevistados o pre-
feito de Sobral, Veveu Arruda, além do dire-
tor, coordenador, professores, pais e alunos 

da Escola Gerardo Rodrigues para evidenciar 
as estratégias adotadas por Sobral que fazem 
com que todas as crianças tenham sucesso 
no processo de aprendizagem.

O documentário e a reportagem, que 
devem ser publicados em novembro, usam 
como base a pesquisa ‘Excelência com Equi-
dade’, elaborada pela Fundação Lemann 
e Itaú BBA, com base nos dados da Prova 

Brasil e do Censo Escolar, que identificou 18 
escolas no Ceará, sendo 11 de Sobral, com 
excelência no aprendizado, mesmo aten-
dendo crianças de baixo nível socioeconô-
mico. O objetivo do estudo era ‘investigar as 
características comuns e as lições que pode-
mos aprender com escolas que, mesmo em 
condições adversas, conseguem garantir o 
aprendizado de todos os alunos’.

Prefeito Veveu Arruda entrega Selo de Acessibilidade 2014 para 10 instituições

O prefeito Veveu Arruda entregou, na última quinta-feira (24), o 
Selo de Acessibilidade 2014 para 10 instituições de Sobral, reconhe-
cidas como inclusivas por promoverem ações que facilitam a vida 
de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Como parte da 
VII Semana da Pessoa com Deficiência, a solenidade foi realizada no 
Centro de Convenções e também contou com a presença do vice-

-prefeito Carlos Hilton Soares; da secretária de Saúde, Mônica Lima, 
e da presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Sobral, 
Cristina Nunes.

Foram reconhecidas com o Selo de Acessibilidade – Padrão Ouro 
o Centro de Educação a Distância do Ceará (CED); o Centro de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO) Regional Reitor Ícaro de Sousa Mo-
reira; o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte (Sest/Senat); o Serviço Social da Indústria (Sesi) 
Sobral e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) So-
bral. E com o padrão prata a Policlínica Bernardo Félix da Silva; o Co-
légio Luciano Feijão; a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) - Caprinos e Ovinos; o Instituto Unibam e a Mega Império 
das Construções.

Para promover a construção de uma cidade mais inclusiva e justa, 
o Selo Acessibilidade foi criado em dezembro de 2011 e instituído pela 
Lei Municipal nº 1.070, proposta pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e apresentada na Câmara pelo vereador 
Paulo Vasconcelos. As instituições são visitadas por uma comissão, que 
as avalia de acordo com o que determina a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), e as normas da lei de criação do Selo.

Prefeitura de Sobral garante apoio a empresas 
locais através do Prodecon

Para gerar mais emprego e renda, o 
prefeito Veveu Arruda assinou, na última 
quinta-feira (24), o decreto de doação de 
área para a Global Gráfica e ED Transpor-
tes e Máquinas ltda. A doação faz parte das 
ações de incentivos da Prefeitura de Sobral 
a empreendimentos locais e integram o 
Programa de Desenvolvimento Econômico 
do Município (Prodecon), coordenado pela 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico (STDE).

Na ocasião, o Prefeito, juntamente com a 
secretária da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Daniela Costa, e o vereador Car-
los do Calisto entregaram aos empresários 

a escritura pública do terreno, localizado no 
loteamento Terra Nova, para ampliação dos 
empreendimentos.

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

Bairro Sinhá Saboia recebe mutirão de limpeza 
da Prefeitura de Sobral

Dando continuidade às ações de fortale-
cimento de limpeza realizadas pela Prefeitu-
ra de Sobral, por meio da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos (Seconv), desde 
a última terça-feira (22), o bairro Sinhá Sabóia 
recebe um mutirão de limpeza. Cerca de 20 
homens participaram da ação, que contou 
ainda com poda e retirada dos entulhos.

“Com o uso de caçambas e pá mecânica, 
todo o lixo foi recolhido e encaminhado para 
o aterro sanitário. Agora, o próximo passo 
é despertar na população a importância de 
manter o bairro limpo”, explica o secretário 
da Seconv, Jorge Trindade. O mutirão de 
limpeza, além de conservar as ruas da ci-
dade limpas, diminui os riscos de doenças 
como, por exemplo, a dengue.

Além dos mutirões, a Prefeitura de So-
bral, através da Seconv, disponibiliza os 
serviços de Coletas Sistemática, Pontual e 
Agendada, por meio da qual a população 
troca resíduos recicláveis por bônus na con-
ta de energia, através do programa Ecoelce.

Juventude
Prefeitura prepara jovens do Residencial Nova 
Caiçara para I Torneio de Basquete de Rua

Com o intuito de valorizar as práticas es-
portivas no Residencial Nova Caiçara, a Pre-
feitura de Sobral, através da Coordenadoria 
de Juventude e da Secretaria do Esporte, 
está promovendo uma escolinha de bas-
quete na quadra de esportes do conjunto 
habitacional. A ação visa preparar os jovens 
que irão participar do I Torneio de Basquete 
de Rua, no próximo dia 4 de outubro.

“O torneio de basquete é uma forma de 
lazer e incentivo aos jovens, pois entendemos 
o papel do esporte na vida das pessoas como 
um fator social, além de retirar desses jovens 
costumes como o uso do álcool e o tabagis-

mo”, explicou a coordenadora do Projeto 
Viver Jovem, Rogena Saboia.

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

Alunos conhecem startups do 
Projeto Corredores Digitais

Para conhecer a experiência de jo-
vens empreendedores do Projeto Cor-
redores Digitais, nos dias 23 e 24 de se-
tembro, cerca de 40 alunos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac) e da Faculdade Luciano Feijão 
visitaram a incubadora do projeto ins-
talada no Centro de Convenções de 
Sobral. 

Durante a visita, os estudantes re-
ceberam informações sobre o funcio-
namento e processos envolvidos na 
incubação das startups atendidas pelo 
Projeto, processo de gestão, tipos de 
plataforma de programação para de-
senvolvimento de aplicativos e os pro-
jetos desenvolvidos pelas empresas.

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

Café com o Prefeito Veveu 
aborda erradicação da 

extrema pobreza
No programa de rádio ‘Café com o 

Prefeito Veveu’ desta segunda-feira (28), 
o gestor fala do foco da sua adminis-
tração, que é erradicação da extrema 
pobreza e apresenta resultados já al-
cançados. “O que me move diariamente é 
lutar contra as desigualdades e injustiças 
presentes em Sobral. Antes mesmo de ser 
prefeito, na época de colégio, na univer-
sidade e depois como advogado sempre 
lutei ao lado de movimentos sociais para 
garantir os direitos das pessoas injustiça-
das. Assim, também como prefeito o que 
procuro fazer é lutar para que em Sobral 
nós possamos juntos erradicar a extrema 
pobreza, reduzir as desigualdades sociais 
e fazer de Sobral uma cidade mais justa, 
mais solidária, boa de viver para todos, 
uma Sobral cada vez mais humana”, dis-
se.

Ouça  o Programa Café com Prefei-
to Veveu desta segunda-feira (28), no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).


