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Prêmio Escola Aprender Melhor 2016

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, 
comandou a entrega do Prêmio 
‘Escola Aprender Melhor 2016’ 

na noite de terça-feira (21). A solenidade, 
realizada na Praça do Theatro São João, 
reuniu cerca de 1000 pessoas e homena-
geou os educadores do Município que 
atingiram as metas de aprendizagem ao 
final do ano de 2015. O valor total da pre-
miação foi de R$494.000,00 distribuída 
para 268 educadores de 31 escolas públi-
cas do ensino infantil ao 9º ano do ensino 
fundamental.

“Essa premiação é fruto de um traba-
lho incansável dos nossos profissionais de 
educação, haja vista que os nossos índices 
comprovam que temos a melhor rede de 
ensino público do Brasil. Não à toa, todos 
os nossos índices são satisfatórios, desde a 
taxa de evasão de nossos alunos, que em 
2001 era de 70% e até o fim de 2015 esse nú-
mero caiu para 1%, até o número de alunos 
leitores, que possuem fluência na leitura de 
textos, que em 2001 era de 31% e hoje já 
são 84%, um número planejado para 2021 
e que já ultrapassamos com muito esforço 
e dedicação da nossa equipe de diretores, 
coordenadores, docentes e envolvidos”, co-
memorou a secretária da Educação de So-
bral, Iracema Sampaio.

Para o prefeito de Sobral, Veveu Ar-

ruda, os índices da educação pública de 
Sobral são frutos colhidos por uma traje-
tória de sucesso das últimas gestões que 
devem ser sempre evoluídas. “Hoje temos 
a melhor rede de educação pública do País 
e ganhamos respaldo perante todo o ter-
ritório nacional por conta dos nossos nú-
meros. Mas isso não é o suficiente. Mesmo 
terminando a minha gestão com índices 
bastante satisfatórios e com a certeza do 
dever cumprido, devemos pensar no ama-
nhã, não podemos nos confortar com o que 
temos, e acredito que num futuro muito 
breve nossa educação será modelo para 
toda a América Latina”, destacou. “Nada 
disso seria possível se não houvesse um 
esforço conjunto de gestores empenhados 
em transformar a educação pública de So-
bral na melhor rede de ensino do País. A co-
meçar pelo nosso grande líder Cid Gomes, 
passando pelo deputado Leônidas Cristino 
e sempre com o apoio irrestrito do deputa-
do Ivo Gomes, grande companheiro de luta, 
compromissado com o futuro da nossa ci-
dade e principalmente da nossa juventude”, 
concluiu.

Participaram ainda solenidade o vice-
-prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares; 
o vereador Emídio Silva; a vice-reitora da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
Izabella Mont’Alverne; o diretor do Centro 

de Educação à Distância, Herbert Lemos, 
e a guardiã mirim do Município, Débora 
Letícia.

Byafra comandou a festa
Foi o prefeito Veveu Arruda quem 

anunciou o início do show realizado no 
palco montado ao lado do Theatro São 
João. O carioca Byafra cantou músicas 
eternizadas pelo grande público como 
‘Barcos e Navios’, ‘Helena’, ‘Nova Estrela’ e 
‘Primeira Nuvem’, embalando a multidão 
por quase duas horas. A apresentação 
também marcou o início das comemo-
rações do  aniversário de Sobral, que no 
próximo dia 5 de julho completa 243 
anos.

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

Mais três ruas do Centro de Sobral têm o sistema 
de esgotamento sanitário ampliado

As ruas Dr. Andrade, Onofre Muniz e 
Ernesto Marinho do Centro de Sobral tive-
ram o sistema de esgotamento sanitário 
ampliado através do Projeto de Ampliação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário, co-
ordenado pela Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Obras (Sebras). A partir 
de agora, a população dessas áreas poderá 
dar um destino adequado ao seu esgoto, 
que antes poluía mananciais hídricos e o 
solo.

Como parte da ação, a equipe técnica 
socioambiental da Sebras realizou visitas 
domiciliares na região, informando aos mo-
radores e comerciantes que eles já podem 
realizar a ligação do esgoto de sua residên-
cia à caixa de inspeção, colocada na calça-
da durante a execução da obra. “O nosso 
objetivo, a partir dessas ações, é ampliar os 

serviços de saneamento básico urbano no 
Município e promover a qualidade de saúde 
e de vida da população sobralense”, explicou 
o secretário de Obras, Ilo Santiago.

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral, 
por meio do Programa de Serviços Urba-
nos de Água e Esgoto, do Ministério das Ci-
dades, o Projeto está atendendo morado-
res dos bairros Centro, Derby e Pedrinhas.

Semana do Meio Ambiente 2016
Prefeitura promove encontro com 
representantes lojistas do Município

O superintendente da Autarquia Muni-
cipal do Meio Ambiente (AMMA), José Wil-
son Angelim, esteve na ultima terça-feira 
(21), na Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Sobral para tratar das ações da 
Semana do Meio Ambiente 2016, que este 
ano trabalha o tema ‘A Cidade e a Saúde’. 
Estiveram presentes na reunião represen-
tantes lojistas e instituições envolvidas na 
campanha.

Durante o encontro, Wilson Angelim 
destacou a importância da campanha para 
o Município e reiterou a necessidade do 
apoio da CDL, tal como a participação dos 
lojistas na abertura do evento, que ocorre-
rá nesta quarta-feira (22), a partir das 19h 
no Centro de Educação à Distância (CED).  

Já a coordenadora ambiental da AMMA, Lí-
via Souza, explicou aos representantes lo-
jistas a importância da questão hídrica de 
nossa região e a preocupação da Prefeitu-
ra em conscientizar a população a respeito 
do uso racional da água. O presidente da 
CDL, Guto Pontes, reiterou total apoio a 
campanha. “A CDL será uma grande parcei-
ra nessa campanha de conscientização e ire-
mos firmar parcerias com nossos parceiros 
lojistas”, declarou.

Quermesse dos artesãos sobralenses acontece 
nesta quinta (23), na Praça do Theatro São João

Como parte da programação junina do 
Município, acontecerá nesta quinta-feira 
(23), a partir das 17h30, na Praça do The-
atro São João, a 2ª Quermesse da Associa-
ção dos Artesãos de Sobral (ASAS). Com 
o apoio da Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico (STDE), a quermesse 
contará com apresentações culturais, forró 

pé de serra, comida regional, exposição e 
venda de produtos artesanais.

O evento integra as ações do Progra-
ma Trabalho Pleno/Projeto Artesanato, 
da Prefeitura de Sobral, que desenvolve 
ações para o fortalecimento do artesana-
to sobralense, apoiando os artesãos na 
comercialização e divulgação dos seus 
produtos.

As ações de segurança pública que 
serão desenvolvidas no município du-
rante o período de comemoração ao 
aniversário de 243 anos de Sobral fo-
ram o tema da reunião do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal (GGIM), re-
alizada nesta quarta-feira(22) na Casa 
da Cultura de Sobral.

O planejamento de ações conjun-
tas e integradas visa à garantia de se-
gurança e tranquilidade durante os 
eventos que concentrarão um grande 
número de pessoas nas avenidas e pra-
ças da cidade. Para o mês de junho a 
Secretaria de Turismo e Cultura, coor-
dena, o XX Festival de Quadrilhas de 
Sobral  e, em julho as comemorações 
dos 243 anos de Sobral.

“Trabalhamos de forma preventiva 
para manter a tradição de realizar even-
tos cheios de segurança e alegria para 
as famílias sobralenses. Só no Festival 
de Quadrilhas a estimativa de público é 
de 25 mil pessoas por noite; já no aniver-
sário do Município teremos uma grande 
festa que atrairá o público inclusive de 
cidades vizinha”, destacou o titular da 
Secretaria de Cidadania e Segurança, 
Erlânio Matoso.

Gabinete de gestão 
Integrada planeja eventos de 
comemoração do Aniversário 

de Sobral

Prefeito Veveu Arruda comanda premiação dos 
educadores em noite de festa com o cantor Byafra

‘A cidade terá grandes eventos 
como Festival de Quadrilhas, 
Campeonato de Motocross, 

Encontro do Asas do Asfalto e 
Aniversário de Sobral’


