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Prefeitura realiza primeiro ciclo de palestras 
da Semana do Meio Ambiente 2016

A Prefeitura de Sobral realizou, na 
noite desta quarta-feira (22), no Centro 
de Educação à Distância (CED), o primei-
ro ciclo de palestras da Semana do Meio 
Ambiente 2016, que este ano trabalha o 
tema ‘A Cidade e a Saúde’. A secretária de 
Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente, Gizella Gomes, comandou o 
evento, que reuniu estudantes, gestores 
ambientais e iniciativa privada do Muni-
cípio.

“Neste ano estamos envolvendo diver-
sos parceiros na realização da campanha, 
sobretudo a iniciativa privada e os setores 
ambientais, com o objetivo de unir forças 
para despertarmos na população a impor-
tância do uso correto da água”, destacou 
Gizella Gomes.

O diagnóstico ambiental de Sobral, re-

alizado pelo Projeto Sobral de Futuro, foi 
apresentado pela coordenadora técnica 
do projeto, Karin Matzin, que mostrou a 
realidade dos nossos mananciais e a im-
portância da economia nesse período de 
estiagem. “É necessário urgentemente que 
as pessoas tenham conhecimento da reali-
dade da água em nosso planeta para que 
possamos entender a importância desse 
bem tão valioso”, explicou a expositora.

Nesta sexta (24)
Prefeitura realiza I Jantar Beneficente do 
Fundo Rotativo Solidário (FRS) de Taperuaba

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds), reali-
za nesta sexta-feira (24), na localidade de 
Vassouras, distrito de Taperuaba, o I Jan-
tar Beneficente do Fundo Rotativo Solidá-
rio (FRS) de Taperuaba. A renda arrecada-
da será totalmente revertida para o FRS 
de Taperuaba que auxilia os participantes 
com empréstimos para o crescimento da 
renda de cada um. O evento está marca-

do para as 19h, na quadra da Escola Fre-
derico Auto Correia. O valor da entrada é 
de R$ 10,00 e limitada a 100 pessoas.

“Os FRS são uma parte importante do 
Projeto Gente Solidária, uma vez que serve 
de suporte para a independência financei-
ra de cada empreendimento. Já realizamos 
um jantar como este com os FRS de Trapiá 
e Aracatiaçu. Esta é mais uma forma deles 
aumentarem os recursos a serem investidos 
nos seus negócios. O objetivo dos fundos é 

ajudar para que estes empreendimentos, 
participantes do FRS, possam crescer cada 
vez mais”, ressaltou a coordenadora do 
Projeto Gente Solidária, Margarida Melo.

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

Sobral se classifica para próxima
etapa dos Jogos Escolares

Mais de 1500 pessoas, entre profes-
sores, técnicos e atletas, participaram, 
nos dias 17, 18 e 19 deste mês, da etapa 
macrorregional dos Jogos Escolares em 
Sobral. Nesta etapa, disputaram mais de 
30 municípios do Ceará nas modalidades 
de futsal, handebol, basquete, voleibol, 

natação e atletismo, nas categorias de 12 
a 14 anos e 15 a 17 anos.

As competições classificaram os times 
para a Etapa Estadual dos Jogos Escolares 
que acontecerá em agosto, em Fortaleza. 
Sobral se classificou no atletismo, com a 
Escola Padre Oswaldo Chaves; futsal femi-
nino 12 a 14, com a Escola Maria Dorilene; 
handebol feminino 12 a 14, com a Escola 
Luciano Feijão; handebol masculino 12 a 
14, com a Escola José Romão; voleibol fe-
minino 15 a 17, com a Escola Monsenhor 
José Gerardo; e voleibol feminino 12 a 14, 
com a Escola Farias Brito.

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

A Secretaria de Cidadania e Segu-
rança, em parceria com Sest/Senat, en-
cerrou na tarde da quinta-feira (23), a 
segunda turma do curso de Condução 
de Veículo de Emergência. O curso teve 
duração de 50 horas aula e foi direcio-
nado para condutores de veículos de 
emergência da Secretaria. Nesta edição, 
participaram  50 Guardas divididos em 
duas turmas.

 Ação faz parte das capacitações 
oferecidas pela Secretaria desde o ini-
cio do ano. “A meta é que, até o fim de 
2016, todo o efetivo da pasta participe de 
capacitações”, de acordo com o titular 
da Secretaria, Erlânio Matoso. Além das 
capacitações, Erlânio destaca que estão 
sendo intensificadas as políticas de va-
lorização buscam a melhoria na quali-
dade de vida pessoal e profissional dos 
colaboradores, com reuniões de moti-
vação,  promoções, condecorações dos 
profissionais de destaque, comemora-
ções de aniversariantes, realização de 
cursos profissionalizantes e aquisição 
de equipamentos.

Capacitação
Encerrada segunda turma
do curso de Condução de
Veículo de Emergência

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, re-
cebeu, nesta quarta-feira (22), o Prê-
mio Prefeito Amigo da Criança gestão 

2013-2016, nas categorias Destaque Nacional 
e Reconhecimento Pleno. Realizada em Brasí-
lia, a entrega do Prêmio é um reconhecimen-
to aos gestores municipais que trataram com 
prioridade as políticas para crianças e adoles-
centes, melhorando as condições de vida de 
mais de 5 milhões de pequenos cidadãos. 

Na abertura do evento, o presidente da 
Fundação Abrinq, Carlos Tilkian, destacou o 
exemplo de Sobral na redução da mortalida-
de infantil. “A dona Terezinha teve um parto 
prematuro e a pequena Vitória nasceu com a 
saúde debilitada e foi em razão dos cuidados 
recebidos pelo projeto Coala, implantado em 
2013 pela Prefeitura de Sobral, que hoje Vitória é 
uma criança saudável e feliz. Em outras cidades, 
outras crianças, infelizmente, não tiveram a mes-
ma sorte. O conjunto de prefeitas e prefeitos que 
serão premiados salvaram 4 mil pequenas vidas, 
demonstrando que atitude política é capaz de 
transformar uma difícil realidade em uma País 
melhor para nossas crianças”, destacou.

Emocionado, o Prefeito parabenizou a 
iniciativa da fundação Abrinq que estimula 
os municípios brasileiros a ter olhar especial 
para as crianças e agradeceu o trabalho de 
toda a equipe e das organizações da socieda-
de civil que contribuíram para esta conquista. 
“Deveríamos constituir um movimento nacio-
nal, uma espécie de pacto pelo desenvolvimen-
to da infância no Brasil, a partir dos exemplos 
positivos apresentados aqui. Assim estaremos 
preparando nossas crianças da melhor forma 
possível porque os primeiros dias, meses e o pri-
meiro ano do ser humano é o mais importante 
de todo o resto da vida para a sua formação 
cognitiva, emocional e motora”, disse. 

O gestor figura entre os seis prefeitos do 
Brasil premiados como Destaque Nacional 
por ter implementado políticas integradas de 
caráter permanente, que fortaleceram o siste-
ma de garantia de direitos e desenvolveram 
ações efetivas de impacto na vida das crian-

Em Brasília
Prefeito Veveu Arruda é 
Destaque Nacional no Prêmio 
Prefeito Amigo da Criança 

Durante toda essa semana, a Prefeitura de So-
bral, por meio da equipe de Iluminação Pública da 
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Se-
conv), deu início ao serviço de reposição de cabos 
da rede subterrânea do Parque Mucambinho. Parte 
da localidade estava no escuro devido a ação de 
marginais que têm furtado a fiação.

“Desde o início deste ano, estamos sofrendo com 
furto de cabos da rede de iluminação do Parque Mu-
cambinho. Para evitar que casos como este voltem 
a acontecer, estamos contando com a parceria da 
Guarda Municipal para ampliar o serviço de seguran-
ça do local e esperamos também o apoio da popula-
ção”, explicou o titular da Seconv, Jorge Trindade.

Iluminação Pública
Prefeitura repõe cabos da rede subterrânea 
da Parque Mucambinho

ças e adolescentes. Foram destacados 
como importantes avanços pela Fun-
dação Abrinq, o constante aperfeiçoa-
mento da rede municipal de educação, 
avaliada como a melhor do Brasil; a 
ampliação para 47% do atendimento 
de crianças de 0 a 3 anos em creches; 
a universalização da educação infantil 
para crianças de 4 e 5 anos; a implanta-
ção da educação em tempo integral no 

segundo ciclo do ensino fundamental; 
a redução da mortalidade infantil para 
a menor taxa do Norte e Nordeste (7,4), 
com políticas como o Projeto Coala, 
Trevo de Quatro Folhas, Flor do Man-
dacaru e Casa Acolhedora do Arco, e 
a redução da extrema pobreza em So-
bral que, em 2013, tinha mais de 7 mil 
famílias nesta condição e reduziu para 
cerca de 700 famílias neste ano.


