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Prefeitura promove Seminário com 1.300 
professores da Rede Municipal de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Educação, e a Escola de Formação 
Permanente do Magistério promovem, de 
12 a 15 de janeiro, no Centro de Conven-
ções, o Seminário para professores da Rede 

Municipal de Ensino. Com o tema Por uma 
formação de leitores’, o evento reunirá 1.300 
professores da educação infantil ao 9º ano. 
O objetivo é aprimorar ainda mais as práti-
cas em prol de um melhor desenvolvimento 
infantil.

Na abertura do seminário, o secretário 
da Educação, Julio Cesar Alexandre, falou 
sobre a Política Educacional do Município e 
sobre a importância do papel do professor 
e o poder de transformação que estes pro-
fissionais têm na vida dos alunos e as mu-
danças de posturas, pensamentos e ideias 
que o projeto pedagógico de Sobral tem 
proporcionado.

Ação Cidadã leva serviços a moradores de 
Taperuaba

Os moradores do distrito de Taperuaba 
participaram, no último sábado (9), da Ação 
Cidadã da Prefeitura de Sobral. A ação foi 
realizada na Escola Cesário Barreto Lima 
onde os moradores puderam tirar identida-
de, passe livre (idoso e deficiente), cadastrar 
e atualizar o Cadastro Único, além de fazer 
agendamento para emissão da carteira de 
trabalho.

Os próximos beneficiados serão os mo-
radores da localidade Alegre, no distrito de 
Patriarca, no dia 16 de janeiro. A Ação Cida-
dã é realizada numa articulação interseto-
rial da Secretaria de Desenvolvimento So-

cial e Combate à Extrema Pobreza, através 
da Casa do Cidadão, Secretaria de Cidadania 
e Segurança, Perícia Forense do Estado do 
Ceará (Pefoce) e Ministério do Trabalho e 
Emprego.

Estudantes africanos 
realizam aula de campo na 
reserva ambiental ‘Pedra 

da Andorinha’

Como forma de disseminar o traba-
lho realizado pelo Refúgio de Vida Sil-
vestre ‘Pedra da Andorinha’, na última 
sexta-feira (7), a Unidade de Conserva-
ção recebeu a visita técnica de alunos 
da Universidade Estadual Vale do Aca-
raú (UVA), vindos de Guiné-Bissau, na 
África. A aula de campo teve o objetivo 
de apresentar aos estudantes a diversi-
dade da fauna e flora da região.

“A vinda de estudantes estrangeiros 
para a reserva ambiental é mais uma 
oportunidade de ambos proporcionar-
mos conhecimento sobre as nossas di-
versas culturas e naturezas. Os jovens 
guineenses ficaram encantados com 
o nosso meio ambiente e com a nossa 
riqueza sustentável. Tenho certeza que 
a Pedra da Andorinha será tema de vá-
rios projetos de pesquisa mundo à fora”, 
ressaltou o gestor da reserva, Francisco 
Ávila.

A Unidade de Conservação ‘Pedra 
da Andorinha’, que teve seu plano de 
manejo iniciado em maio de 2015, é 
localizada no distrito de Taperuaba, 
cerca de 70 quilômetros da sede de So-
bral, e é a única reserva ambiental do 
Ceará de refúgio de vida silvestre de 
proteção integral.

Até sexta (15)
Caminhão do peixe percorre os bairros 
Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo

De quarta (13) a sexta-feira (15), o Cami-
nhão do Peixe estará nos bairros Pedrinhas, 
Sumaré e Alto do Cristo, respectivamente. O 
Projeto Caminhão Feira do Peixe, desenvol-
vido pela Prefeitura de Sobral e coordenado 
pela Secretaria da Agricultura e Pecuária, 

leva à população peixe e derivados (boli-
nha, linguiça e filé de peixe) a preços mais 
baratos. Com o apoio do Ministério da Pesca 
e Aquicultura, o projeto beneficia também 
os produtores, incrementando o comércio 
do pescado no Município.

Prefeitura inicia curso de carpintaria para 25 internos 
da Fazenda da Esperança

O prefeito Veveu Arruda participou, 
nesta terça-feira (12), da abertura 
do curso de carpintaria para 25 in-

ternos da Fazenda da Esperança São Bento, 
localizada no distrito de Patriarca. Com o in-
tuito de oferecer formação profissional, este 
é o primeiro curso do ano promovido pela 
Prefeitura de Sobral, através da Escola Nova 
de Artes e Ofícios, juntamente com Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa), que está com inscrições abertas para 
45 cursos gratuitos.

Durante a abertura do curso, o prefeito 
Veveu garantiu seu apoio à Fazenda Espe-
rança no cumprimento de sua missão. “Com 
a formação profissional estaremos contri-
buindo não só no processo terapêutico, mas 
dotando de condições profissionais para te-
rem uma atividade produtiva. Espero que os 
25 que vão ingressar no curso de carpintaria 
concluam a formação com êxito”.

O presidente da Fazenda Esperança, pa-
dre Ítalo Arcanjo, agradeceu pela parceria 
da Prefeitura de Sobral. “Muito mais do que 
tirar um vício é desejar devolver homens no-
vos para a sociedade, homens formados pela 
convivência e espiritualidade”.

O jovem Antoniel, de 27 anos, está con-
cluindo tratamento na Fazenda Esperança e 
falou da oportunidade. “Para nós que esta-

mos nos recuperando é importante encontrar 
uma profissão para que possamos ter um ofí-
cio quando sairmos daqui. Tinha vontade de 
montar um negócio para mim e hoje com esse 
curso vou sair um profissional em carpintaria”, 
comemorou.

Com carga horária de 300 h/aulas, o 
curso de carpintaria é gratuito e habilita-
rá o aluno para o exercício profissional da 

carpintaria na execução de serviços de ma-
nutenção, conservação e restauro de estru-
turas e móveis em madeira. A iniciativa faz 
parte do Projeto ‘Vidas em Ascensão’, coor-
denado pela Ecoa com o apoio do Governo 
do Estado, por meio da Casa Civil, da Pre-
feitura Municipal, através da Secretaria da 
Cultura e do Turismo e da Petrobras. Mais 
informações: (88) 3111-1661.

De cara nova
Prefeitura lança Jornal de Sobral com novo formato

Com novo design, mais moderno e atra-
tivo, a edição de dezembro do Jornal de 
Sobral começou a ser distribuído na últi-
ma semana do ano passado. Em circulação 
por todo o Município, o jornal traz como 
destaques, o sucesso da rede educacional 
de Sobral; as obras do Projeto Sobral Novo 
Centro, que estão transformando o centro 
histórico do Município; a entrega de mais 
256 moradias do Residencial Nova Caiçara, 
e a redução da taxa de mortalidade infantil.

A publicação aborda ainda a execução 

de projetos que vêm ampliando a qualida-
de de vida da população sobralense como a 
campanha ‘Sobral Iluminada’, a inauguração 
do Batalhão do Raio e da Ciopaer, a conclu-
são de 82% das obras nas estradas vicinais e 
o trabalho social realizado pela gestão mu-
nicipal, que até 2015 retirou 25 mil sobra-
lenses da linha da extrema pobreza.

O Jornal de Sobral é produzido pela As-
sessoria de Comunicação da Prefeitura e, a 
partir de agora, será veiculado mensalmen-
te com distribuição gratuita.


