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Revezamento da Chama Olímpica em Sobral é 
destaque no Site Oficial das Olimpíadas

O Portal Oficial do Governo Federal 
sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
2016 destacou, nesta quinta-feira (9), a 
atuação de Sobral na escolha dos reveza-
dores que conduziram a Chama Olímpica 
na última quarta-feira (8). Com diversida-
de de atletas, estudantes e professores 
que conduziram o símbolo olímpico, So-
bral se sobressaiu por mesclar a impor-
tância da educação e do esporte na for-
mação do cidadão.

Entre os 62 condutores que revezaram  
a Chama Olímpica, nos 12km do percur-
so, foi destacada a participação do diretor 
Domingos Sávio, da Escola Municipal José 
da Matta e Silva, cujo Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb) é de 
8.2; da paratleta Juliana de Lima; e do es-

tudante da Rede Pública, Edilson Freitas 
Filho, de 14 anos, escolhido pelo UNICEF 
para representar as crianças do mundo.

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

Escola de Música de Sobral é destaque na 
página do Ministério da Cultura

Referência no ensino musical na Re-
gião Norte, a Escola de Música de Sobral 
foi destaque, nesta quarta-feira (8), da 
página do Ministério da Cultura (MinC). 
A matéria de título ‘Xote, forró e xaxado 
na passagem da tocha em Sobral’ desta-
ca o empenho das bandas pertencentes 
à Escola de Música para receber a tão es-
perada passagem da tocha olímpica pelo 
Município, bem como o importante papel 
do maestro José Brasil, diretor da escola, e 

um escolhidos para o revezamento.
“Nos últimos dias, bandas da escola in-

tensificaram os ensaios. O motivo é a pas-
sagem, nesta quarta-feira (8), da Tocha 
Olímpica pela cidade. É a banda maestro 
Zé Pedro, da escola, que a recepcionará na 
chegada. Outros grupos, como os Cuequi-
nhas, também fazem parte da programação 
cultural que será apresentada. No repertório, 
ritmos típicos da região: forró, xaxado, xote e 
baião,” ressaltou a publicação que também 
destacou a participação do Maestro no 
evento olímpico. “Estou indo pela cultura 
e pela música. Acredito que a música muda 
a postura e a visão de mundo das pessoas”, 
disse. “Este momento é importante porque 
coloca a cidade no circuito mundial e chama 
a atenção para a cultura e para o trabalho 
que realizamos”, concluiu.

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

Escola Antônio Mendes 
Carneiro realiza atividades 
alusivas ao Dia Mundial do 

Meio Ambiente

Visando despertar nas crianças va-
lores e ideias de preservação da natu-
reza e senso de responsabilidade para 
as gerações futuras, a Escola Antônio 
Mendes Carneiro, localizada no bairro 
Expectativa, desenvolveu, entre os dias 
6 e 8 de junho, atividades da campanha 
‘Nossa Água Nossa Vida’. Na programa-
ção, contações de histórias, teatro, dan-
ça e pintura, além de distribuição de 
mudas para a comunidade escolar.

“Despertar nas crianças ações e pos-
turas responsáveis diante de problemas 
ambientais, como desperdício de água 
e poluição, irá sensibilizá-las sobre a 
importância da preservação do Meio 
Ambiente e conhecer as situações que 
causam danos à ecologia, assim como 
a poluição, desmatamento, queimadas, 
extinção de animais e outros, estimulan-
do assim o amor pela conservação da 
natureza”, explicou a diretora da escola 
Maria Leuzimirtes Melo.

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

Seminário regional de programas de proteção à 
pessoa e de direitos humanos é realizado em Sobral

Sobral sediou, na quinta-feira (9), o ‘II 
Seminário Regional de Integração: articu-
lando redes de proteção’, que reuniu re-
presentantes de movimentos sociais, do 
sistema de justiça e da segurança pública 
de mais quatro municípios da região: Ita-
rema, São Benedito, Camocim e Acaraú.

O objetivo do encontro foi apresentar 
os programas federais de proteção exis-

tentes no Estado do Ceará para os parti-
cipantes e discutir a atuação dos órgãos 
públicos na aplicação destes programas 
nos municípios. “Nosso objetivo é ampliar 
a atuação dos poderes públicos na apli-
cação destes programas. São programas 
importantes que buscam preservar a vida 
dos que por ele são amparados”, destacou 
o assessor jurídico do Programa Estadual 

de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos (PEPDDH), Sidney Andrade.

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

Inaugurado Núcleo de Estimulação Precoce na 
Policlínica de Sobral

Visando atender crianças com dis-
túrbios do desenvolvimento neu-
ropsicomotor, como a microcefalia, 

paralisia cerebral e síndrome de Down, 
nesta quinta-feira (9), o Governo do Esta-
do do Ceará inaugurou o Núcleo de Esti-
mulação Precoce da Policlínica Regional 
de Sobral, que atenderá 24 municípios 
da região. O serviço já está em funcio-
namento em 10 policlínicas e funciona 
com equipe multidisciplinar formada por 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeu-

ta ocupacional, psicólogo e pediatra ou 
neuropediatra.

A vice-governadora do Ceará, Izolda 
Cela, falou da importância da articulação 
entre as instituições, como as prefeituras, 
o Governo do Estado, o Unicef e a Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), e do 
cuidado na primeira infância. “Quando 
uma criança nasce com algum tipo de ocor-
rência que afetou o cérebro e gerou algum 
tipo de deficiência, um cuidado ainda mais 
especial essas crianças precisam. Porque 

se elas tiverem uma estimulação bem feita 
elas podem ganhar muitas competências 
e não vão ficar deitadas numa rede, tidas 
como incapaz. Uma criança se for bem esti-
mulada tem mais chances de ser mais inte-
ligente, de ser mais compreensiva, tem mais 
chance de se adaptar melhor na vida, de 
conviver melhor com as pessoas”, explicou.

A equipe multidisciplinar foi capaci-
tada e será acompanhada pela UFC, que 
fará pesquisa sobre a evolução dessas 
crianças. “Queremos garantir o direito das 
nossas crianças se desenvolverem bem 
junto das suas famílias, no seu município 
e mais próximo deles. O Programa Mais 
Infância Ceará também engloba a constru-
ção de creches, implantação de parquinhos 
nas praças, adequação de outras creches 
com espaços lúdicos, formação de agentes 
de saúde, de professores e de técnicos do 
CRAS, com foco na primeira infância”, afir-
mou a primeira-dama do Estado, Onélia 
Leite Santana, idealizadora da implanta-
ção dos Núcleos de Estimulação Precoce 
nas policlínicas do Estado.

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

Sobral está entre as cidades brasileiras 
com maior potencial de desenvolvimento, 
no setor de Governança (8º) e Saúde (9º). Foi 
o que apontou o Ranking Connected Smart 
Cities – ‘Cidades do futuro’, desenvolvido 
pela Urban Systems em parceria com a Sator. 
Para o levantamento foram usados 70 indica-
dores coletados em banco de dados de orga-
nismos nacionais como Ministérios, Secreta-
rias, Agências Reguladoras, entre outros.

A Princesa do Norte aparece em 8º lugar 
no item ‘Governança’, responsável pela quali-
dade de um governo e por consequência, o 
desenvolvimento de seu município. Para este 
indicador foram analisados 13 indicadores de 
oito diferentes setores, como índice Firjam, 

índice Gini, e qualificação do poder executi-
vo, com foco no desenvolvimento econômico 
e no cuidado, e zelo com o social e ambiental, 
formando o tripé do desenvolvimento sus-
tentável: econômico, social e ambiental.

No indicador ‘Saúde’, Sobral figura em 
9º lugar no Brasil, considerando a oferta de 
espaços (número de leitos por habitantes), 
índice de desempenho do SUS, número de 
médicos por habitantes, formação da mão-
-de-obra para o setor, cobertura populacio-
nal da equipe de saúde da família, além de 
itens que geram saúde ou evitam o desen-
volvimento de doenças, como a cobertura 
do sistema de coleta de resíduos.

Sobral está entre as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil


