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Na Taperuaba
Jantar beneficente arrecada doações para 
Fundo Rotativo Solidário

Na noite da última sexta-feira (24), a 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds) rea-
lizou o terceiro jantar beneficente, o pri-
meiro do distrito de Taperuaba, voltado 
para arrecadar doações para o Fundo 
Rotativo Solidário (FRS) de Vassouras. Na 
ocasião foram arrecadados mil reais em 
doações que servirão para incrementar 
o FRS local, e ajudou no crescimento dos 
empreendimentos solidários da localida-
de de Vassouras.

“Esta forma de arrecadação para os FRS 

é só uma das formas de crescimento dos 
Fundos. Eles têm diversas formas de arre-
cadar mais recursos que serão empregados 
no crescimento de seus projetos”, destacou 
a coordenadora do projeto Gente Solidá-
ria, Margarida Melo. A criação dos fundos 
rotativos solidários faz parte do planeja-
mento do Projeto Gente Solidária e pro-
porciona a oportunidade dos participan-
tes usarem os recursos ali depositados, 
para crescimento de seus negócios, mas 
com juros baixíssimos.

Desenvolvido desde 2013 pela Prefei-
tura de Sobral, através da Seds, em par-
ceria com o Instituto de Assessoria para 
o Desenvolvimento Humano (IADH), o 
Projeto Gente Solidária atua na forma-
ção contínua, fomentando o desenvolvi-
mento de empreendimentos solidários 
diversos segmentos, oferecendo suporte 
técnico e financeiro aos mesmos, além de 
facilitar a comercialização das mercado-
rias produzidas, como forma de garantir 
a ampliação da renda.

Distrito de Caracará recebe serviços de 
reparo na rede de iluminação pública

Na segunda-feira (27), o distrito do Jordão recebeu a equipe de ilu-
minação pública da Prefeitura para a realização de reparo nos postes das 
ruas e praças da localidade. O intuito da ação foi restabelecer os pontos 
de luz, ampliando o conforto e a segurança dos moradores.

“A nossa missão é melhorar a vida da população a partir dos nossos 
serviços. No Jordão, estamos realizando todos os reparos necessários para 
que as pessoas possam circular pelas ruas e espaços públicos com conforto 
e segurança”, ressaltou o secretário de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), Jorge Trindade.

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

Escola Senador Carlos Jereissati 
recebe Ação Social

A Secretaria de Educação promoveu, na última quarta-
-feira (22), uma Ação Social com corte de cabelo e escovas na 
Escola Carlos Jereissati, no Sinhá Saboia. Foram atendidas 49 
pessoas, entre alunos, filhos e profissionais da escola.

Com o objetivo de elevar a autoestima dos alunos, a ação 
será realizada em todas as 13 escolas municipais da sede que 
oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), numa inicia-
tiva da Coordenação de Ensino, em parceria com a empresa 
Infort de cursos profissionalizantes.

Pela 6ª vez consecutiva, o prefeito de Sobral Veveu Arruda 
foi citado como um dos melhores prefeito do Estado do Ce-
ará, durante solenidade realizada, na noite desta segunda-

-feira(27), no La Maison Coliseu, em Fortaleza. A homenagem foi 
feita aos 36 prefeitos eleitos como Destaques da Administração 
Municipal do Ceará. Coordenado pela PPE Promoções e Eventos, 
o ranking  elege, há 29 anos, os gestores com melhor desempe-
nho na administração pública de seus municípios.

Ao ser chamado para receber o prêmio das mãos do Governa-
dor Camilo Santana, Veveu Arruda fez questão de subir ao palco 
acompanhado pelo vice prefeito, Carlos Hilton Soares e todo seu 
secretariado. De acordo com o Gestor, “os resultados obtidos pela 
Prefeitura de Sobral na melhoria de vida das pessoas que mais pre-
cisam, só foram possíveis graças à colaboração de todos que fazem 
parte da Administração”, explicou.

A seleção ‘Melhores Prefeitos do Ceará 2015/2016’ foi realiza-
da por uma comissão julgadora composta por 35 convidados, e 
análise de requesitos como o Selo Verde, menor mortalidade in-
fantil, menor índice de analfabetismo, além de 60.089 votos pela 
internet. 

A solenidade, que contou ainda com a presença do governa-
dor Camilo Santana, também premiou os gestores dos municí-

pios de Camocim, Tauá, Granja, Fortaleza, Brejo Santo, Massapê, 
Acopiara, Cedro, Maranguape, Mombaça, Novo Oriente, Viçosa 
do Ceará, Campos Sales, Caririaçu, Pacatuba, Palhano, Quiteria-
nópolis, Boa Viagem, Orós, Milagres, Morada Nova, Horizonte, Po-
tiretama, Eusébio, Acaraú, Parambu, Tururu, Aracoiaba, Barbalha, 
Iguatu, Itatira, Quixeramobim, Russas, São Gonçalo do Amarante 
e Caucaia.

6ª Vez
Prefeito Veveu Arruda recebe prêmio como um dos 

melhores Prefeitos do Ceará

A Brinquedoteca Municipal de Sobral recebeu, na última sex-
ta-feira (24), a Oficina ‘Textos e pretextos - sobre a arte de contar 
histórias’, ministrada pelo escritor Celso Sisto, ilustrador, contador 
de histórias, responsável pela formação de inúmeros grupos de 

contação de histórias espalhados pelo país. A programação fez 
parte do Programa Olhares – Oficio de Educar, e contou com a 
participação de professores Agentes de Leitura, articuladores e 
incentivadores da leitura dentro das escolas.

“Nós pensamos no escritor Celso Sisto por ser uma referência 
para os contadores de histórias daqui de Sobral. Temos inúmeros 
livros dele na Brinquedoteca e boa parte de nossas formações uti-
lizamos seus livros, então nada melhor do que termos uma oficina 
com o próprio autor”, ressaltou a diretora da Escola de Formação 
Permanente do Magistério (Esfapem), Kathleen Arcanjo.

Promovido pela Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
da Educação e da Esfapem, o Programa Olhares – Ofício de 
Educar ocorrerá em vários momentos, no período de maio a 
outubro, e conta com ampla programação envolvendo diversas 
atividades e blocos de oficinas temáticas. O objetivo é oferecer 
aos educadores de Sobral oportunidades para que seus saberes 
e emoções sobre o ofício de educar possam se encontrar com 
outros olhares.

Olhares
Professores da rede municipal participam de oficina de contação de histórias

 Enfrentar Novos Desafios

“Estudo na Escola Netinha Castelo 
desde o 6º ano e, desde o momento que 
eu entrei, sempre me senti muito aco-
lhido pelo núcleo gestor e professores. 
Participo dos programas e projetos da 
Escola para incentivo à leitura através do 
teatro, música e contação de histórias. 
Me sinto muito feliz em poder aumentar 
meu gosto pela leitura e também meu 
conhecimento através dessas atividades. 
Nossa escola sempre incentiva os alunos 
a enfrentarem novos desafios, por isso 
gosto tanto daqui. Amo muito desafios e 
acho que isso influencia a todos a supe-
rarem e conscientizarem outros alunos.  
Me sinto muito feliz nessa escola e tenho 
orgulho de participar dela!”

[Matheus Alves Gabriel, aluno da 
Escola Netinha Castelo]
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