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“A escola desper-
tou em mim o gosto 
pela leitura prazerosa 
através dos projetos 
de leitura e do incenti-
vo dos meus queridos 
professores, ajudando 
a melhorar a minha es-
crita e, assim me tornei 
uma leitora ativa.”

[Raíssa de Sousa, aluno do 5º ano 
‘C’, da Escola Cel. Francisco Aguiar, em 
Aracatiaçu]

LEITORA ATIVA
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É hoje!
Prêmio Escola Aprender Melhor e show do cantor Byafra 
marcam início das comemorações dos 243 anos de Sobral

Sobral conquista Prêmio Prefeito Amigo da Criança

Sobral conquistou, mais uma vez, o Prêmio Prefeito Amigo 
da Criança concedido pela Fundação Abrinq, pelos avan-
ços em prol da melhoria na qualidade de vida de crianças e 

adolescentes no decorrer da gestão 2013-2016. O prefeito Veveu 
Arruda receberá a premiação, nesta quarta-feira (22), em Brasí-
lia. “Esse reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo 
serve para nos dizer que somos capaz de enfrentar os desafios que 
ainda temos que superar para tornar Sobral uma cidade cada vez 
mais justa e cada vez mais humana”, afirmou o prefeito. 

Com grandes investimentos nas áreas estratégicas de saúde 
e educação, o Município contabiliza importantes avanços como, 

a menor taxa de mortalidade infantil do Norte e Nordeste (7,4); 
a implantação da educação em tempo integral no ensino funda-
mental; a universalização da educação infantil, atendendo a to-
das as crianças de 4 a 5 anos; e o  atendimento de cerca de 50% 
das crianças de 0 a 3 anos em creches, cumprindo a meta do Pla-
no Nacional de Educação estipulado para apenas 2024.  

Boas Práticas  
Criado pelo prefeito Veveu, em 2013, o Projeto Coala concorre 

ao prêmio na categoria ‘Boas Práticas’ e atua na redução da mor-
talidade infantil de recém-nascidos prematuros, que recebem 
atenção médica em casa, evitando os riscos de infecção hospi-
talar. Com as ações do Projeto, Sobral alcançou a menor taxa de 
mortalidade infantil do Norte e Nordeste, com 7,4 óbitos a cada 
mil nascidos vivos. Em 1991, morriam quase 67 crianças antes de 
completar 1 ano de idade. 

Prêmio
Criado em 1996, o Programa Prefeito Amigo da Criança incen-

tiva e reconhece esforços de gestores públicos na implementa-
ção de políticas públicas nas áreas da saúde, educação, proteção 
e na garantia de recursos do orçamento que resultam na melho-
ria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. Em 2012, 
Sobral foi reconhecido com o ‘Prêmio Prefeito Amigo da Criança 
2009-2012’, com a Estratégia Trevo de Quatro Folhas, ganhado-
ra na categoria Boas Práticas, concorrendo com 954 projetos de 
todo o País.

Como parte da programação do ani-
versário de 243 anos de Sobral, nesta 
terça-feira (21), o prefeito Veveu Arruda 
fará a entrega do Prêmio Escola Apren-
der Melhor. A solenidade será realizada 
na Praça do teatro São João, a partir das 
18h30, com premiação dos educadores 
do Município que atingiram as metas de 
aprendizagem ao final do ano de 2015.

Em seguida, a comemoração da 
premiação ficará por conta do cantor 
Byafra, que subirá ao palco montado 
na praça a partir das 22h. O show, que 
comemora os 48 anos de carreira do 
cantor, será embalado pelos sucessos  
‘Barcos e Navios’, ‘Helena’, ‘Nova Estrela’, 
‘Primeira Nuvem’, entre outros.

Prêmio Escola Aprender Melhor
Serão premiados 268 educadores, 

entre professores, diretores, coordena-
dores e secretários escolares, de 31 es-
colas públicas do ensino infantil ao 9º 
ano do ensino fundamental. Além dos 
troféus, também será entregue uma 
premiação em dinheiro no valor total 
de R$ 494.000,00.

Criado pela Prefeitura de Sobral, o 
Prêmio é o reconhecimento pelo esfor-
ço de educadores em favor da apren-
dizagem e faz parte do Projeto Escola 
Aprender Melhor, que investe em três 
eixos: infraestrutura, valorização do ma-
gistério e fortalecimento da gestão com 
foco na aprendizagem escolar.

II Chitão do Mercado Público de Sobral incentiva 
empreendedorismo e cultura regional

A Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), e a Associação dos Mi-
croempreendedores de Sobral, promove-
ram na sexta-feira (17), o II Chitão do Mer-
cado Público de Sobral.  A programação 

contou com apresentação de grupos de 
forró pé de serra e música regional, bar-
racas com comidas típicas, exposição de 
produtos, além do concurso cultural ‘Ga-
rota do Chitão’.

“A ação teve como objetivo fomentar a 
cultura local e o empreendedorismo e divul-
gar os produtos e serviços oferecidos pelos 
permissionários do Mercado Central e, para 
tanto, contou com exposição de barracas 
com peças de confecção e itens da culinária 
produzida no Mercado, e com a escolha da 
Garota do Chitão do Mercado,” destacou a 
titular da STDE, Daniela Costa.

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

Terças de Graça
Comédia ‘Estação Stand Up’ é a apresentação 
desta terça-feira (21)

Dando continuidade às apresenta-
ções do ‘Projeto Terças de Graça’, o Thea-
tro São João receberá, às 18h30, da terça-
-feira (21), a comédia ‘Estação Stand Up’, 
com o trio de comediantes LC Galetto, 
Glayco Sales e Thiago Nogueira.

No melhor estilo da chamada comé-
dia stand up, à cearense, com um olhar 
atento, os comediantes transformam em 
piada situações comuns do dia-a-dia, 
contando histórias sobre relacionamen-
to, esportes, trabalho e comportamento, 
tudo com muita criatividade e irreverên-

cia, marcas registradas do trio de come-
diantes e jornalistas, que há quase dez 
anos escrevem textos de humor e cola-
boram com artistas locais de rádio, TV e 
teatro.

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

População do distrito de Bonfim recebe 
serviços de promoção de saúde

Moradores do distrito de Bonfim re-
ceberam, no último sábado (18), vários 
serviços e promoção de saúde numa ação 
realizada pela Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Saúde. A ação, que 
foi coordenada pela residência multipro-
fissional em saúde da família, da Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde 
de Sabóia (EFSFVS), em parceria com a 
equipe do Centro de Saúde da Família 
(CSF) do Distrito, realizou cerca de 200 
atendimentos.

Serviços como verificação de pressão 
arterial, teste de glicemia, exames de pre-
venção de câncer do colo do útero, mama 
e boca, testes rápidos de DSTS, teste da 

linguinha, teste de análise de stress e me-
mória, orientação nutricional, contação 
de história, elaboração de desenhos e ati-
vidades corporais, foram ofertadas duran-
te toda a programação.

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

A Secretaria de Cidadania e Segu-
rança, por meio da Coordenadoria de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) 
realizou, na manhã da sexta-feira (17), 
mais uma blitz para a busca de moto-
taxistas piratas e motoristas com docu-
mentação irregular nos bairros Santa 
Casa, Sumaré e Alto Novo.

De acordo com o titular da pasta, 
Erlânio Matoso, a ação é rotineira e 
busca reforçar a segurança no trânsito 
sobralense.  “Com essas operações, que-
remos acabar com o exercício irregular 
da profissão de mototaxista e conduto-
res que não estejam regularizados para 
conduzir. Com isso, buscamos garantir 
a segurança da população”, destacou. 
Os condutores em situação irregular 
tiveram seus veículos apreendidos e 
conduzidos ao Detran. 

Blitz preventiva intensifica 
ações de segurança no 

trânsito de Sobral


