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Sábado (18)
População do distrito de Patos 
recebe ‘Ação Cidadã’

Os moradores do distrito de Patos re-
ceberão, no próximo sábado (18), mais 
uma edição do projeto ‘Ação Cidadã’ da 
Prefeitura de Sobral, quando a população 
poderá obter documento de identidade, 
passe livre (idoso e deficiente), cadastrar e 
atualizar o Cadastro Único, além de fazer 
agendamento para emissão da carteira 
de trabalho.

 A Ação Cidadã é realizada por meio 
de uma articulação intersetorial da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Extrema Pobreza (Seds), através da 
Casa do Cidadão; Secretaria de Cidadania 
e Segurança, Secretaria do Esporte, Secre-

taria da Cultura e do Turismo, Secretaria 
da Educação, Perícia Forense do Estado 
do Ceará (Pefoce) e Ministério do Traba-
lho e Emprego.

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

Mutirão de Limpeza
Prefeitura recolhe 20 carradas de lixo do 
bairro Terrenos Novos

Para reforçar a manutenção da lim-
peza urbana e ampliar a saúde da popu-
lação, a equipe do Mutirão de Limpeza 
da Prefeitura de Sobral realizou, nesta 
segunda-feira (13), ação no bairro Terre-
nos Novos. Por meio do trabalho de 12 
homens, que retiraram entulhos e reali-
zaram poda nas árvores, foram recolhidas 

20 carradas de lixo e encaminhadas para 
o aterro sanitário do Município.

“O Terrenos Novos é um bairro que está 
sendo sempre assistido pela atual gestão, 
principalmente pelo setor de limpeza pú-
blica. Devido à quantidade de pessoas que 
residem no local, os mutirões de limpeza 
acontecem pelo menos três vezes por sema-
na. Além disso, é necessário que a popula-
ção trabalhe conosco preservando o bairro 
limpo e livre de focos do mosquito Aedes 
aegypit”, ressaltou o secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos de Sobral, Jorge 
Trindade.

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

Terça-feira (14)
Último dia de inscrições para a 

VII Feira Regional da Agricultura 
Familiar

Sobral sediará, na próxima quinta-feira 
(16) e sexta-feira (17), a VII Feira Regional 
da Agricultura Familiar. O evento promovi-
do pela Secretaria da Agricultura e Pecuá-
ria (Seagri) reúne mais de 100 produtores 
dos 44 municípios da região. Os agricul-
tores interessados em participar devem 
procurar, até esta terça (14), a Seagri, ou a 
Federação dos Trabalhadores Rurais, Agri-
cultores e Agricultoras Familiares do Esta-
do do Ceará (Fetraece) ou o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais dos 
seus municípios para se inscreverem.

São esperados produtores de toda a 
Serra da Ibiapaba, Serra da Meruoca, Mas-
sapê, Forquilha, Santana do Acaraú, Gran-
ja, entre outros municípios. “O evento já faz 
parte do calendário da cidade”, ressaltou 
a titular da Seagri, Luiza Barreto. “É uma 
oportunidade ímpar para os produtores da 
região e para os consumidores. São dois dias 
onde eles podem comercializar sua produ-
ção e melhorar sua renda. Para os consumi-
dores será uma oportunidade de comprar 
produtos de qualidade a um preço bem aces-
sível”, completou. Leia a matéria completa no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Reserva ambiental ‘Pedra da Andorinha’ recebe 
visita de alunos do Colégio Luciano Feijão

No último sábado (11), os alunos do 
Colégio Luciano Feijão visitaram a reserva 
ambiental ‘Pedra da Andorinha’. Na opor-
tunidade, o gerente da reserva, professor 
Francisco Ávila, realizou uma aula de cam-
po com os estudantes destacando o bio-
ma vegetativo, a flora e a fauna da região.

Segundo Ávila, “a visita foi realizada a 
partir de uma solicitação feita pela Coorde-
nadoria Pedagógica da Escola e tem como 
objetivo ampliar as ações de sustentabili-
dade que são realizadas pelos alunos. Além 
disso, é sempre um prazer receber nossas 
crianças para que elas possam conhecer 

melhor a riqueza vegetativa da cidade 
onde elas moram”.

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

I Fórum de Educação da Região Norte será realizado 
nesta terça-feira (14)

Com o tema ‘Políticas de Alfabetização 
para uma Educação de Qualidade’, será 
realizado, nesta terça-feira (14), o I Fórum 

de Educação da Região Norte, que acontecerá 
no Centro de Educação a Distância do Ceará, 
das 18h30 às 22h. Voltado para professores da 
rede estadual, municipal ou privada e estudan-
tes de graduação, o evento contribuirá na for-
mação inicial e continuada desses profissionais.

Na programação, o palestrante Renato Casa-
grande abordará o tema ‘Reflexões, Estratégias 
e Ações para os Gestores e Educadores Alfabe-
tizadores Contemporâneos - Fazer e Acontecer 
na Escola’, além de palestra sobre a ‘Trajetória 
da Política de Alfabetização no Município de 
Sobral’, com o deputado Ivo Gomes.

Quando secretário de Educação de Sobral, 
Ivo Gomes iniciou uma revolução na política 
de alfabetização no Município, em 2000, que 
tornou o município referência nacional em Edu-
cação pública de qualidade. Entre as principais 
estratégias utilizadas, a definição de metas prio-

Na próxima quinta-feira (16), às 
19h30, a Casa da Cultura de Sobral re-
ceberá o lançamento das obras ‘Cidades 
Sagradas, da Roma Cearense à Jerusa-
lém Sertaneja: a igreja católica e o de-
senvolvimento urbano (1870-1920)’ e ‘A 
Polifonia Sobralense, leituras e entendi-
mentos sobre a história da cidade’, dos 
autores Agenor Soares e Silva Júnior, 
e Carlos Augusto Pereira dos Santos e 
Alênio Carlos Noronha Alencar, respec-
tivamente.

A primeira obra busca discutir a for-
mação e o desenvolvimento de cidades 
cearenses evidenciada pela cultura re-
ligiosa, destacando as figuras de Dom 

José Tupinambá da Frota e Padre Cíce-
ro Romão Batista. Já a segunda, reúne 
dissertações e teses produzidas por 
professores e pesquisadores locais, 
como forma de contribuir para a his-
toriografia cearense, que enriquece o 
entendimento sobre fatos e aconteci-
mentos que compõem o passado.

Com o objetivo de preservar a his-
tória de Sobral, o lançamento é uma 
realização da Escola de Cultura, Comu-
nicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) e 
conta com o apoio da Prefeitura, atra-
vés da Secretaria da Cultura e do Turis-
mo, e o patrocínio do Governo do Esta-
do do Ceará.

Casa da Cultura
Obras sobre formação, desenvolvimento e fatos 
históricos serão lançadas na quinta (16)

A influência da escola na
minha vida

“Após chegar à 
Escola Dinorah Tho-
maz Ramos, aprendi 
muito. Por exemplo, 
se você der valor ao 
que você tem, você 
irá longe. Na minha 
escola há vários lu-
gares bons, mas a melhor parte são as mi-
nhas professoras de português e matemática 
que são ótimas: a Cristina Andrade e Maria 
Silva. As duas  são insistentes e não desistem 
de nos ensinar, pois já passei por várias séries 
e hoje estou no 5º ano ‘A’. Agradeço aos meus 
professores, à escola e à direção por um ensi-
no de qualidade.”

[Yasmim Ferreira, aluna da Escola Dino-
rah Ramos]

ritárias, autonomia financeira, peda-
gógica e administrativa das escolas, 
cooperação com a Rede Estadual de 
Ensino, além da seleção e formação 
de diretores e coordenadores por cri-
térios de mérito.

Serviço
I Fórum de Educação da Região Norte
Dia: 14 de junho 2016 (terça-feira)
Local: Centro de Educação a Distân-
cia – CED (Rua Iolanda Barreto, 317 – 
Derby Club).

Ivo Ferreira Gomes - Iniciou a reforma 
educacional de Sobral

Renato Casa Grande - Especialista em Educação

Serviço:
Lançamento das obras ‘Cidades Sagradas, 
da Roma Cearense à Jerusalém Sertaneja: a 
igreja católica e o desenvolvimento urbano 
(1870-1920)’ e ‘A Polifonia Sobralense, leituras 
e entendimentos sobre a história da cidade’.
Local: Casa da Cultura de Sobral (Av. Dom 
José, 881 – Centro)
Data: 16 de junho (quinta-feira)
Horário: 19h30
Acesso: Gratuito


