
Boletim
MunicipalMunicipal

Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                                                 Ano XIX - Nº 325- Sobral, segunda-feira, 16 de maio de 2016

Boletim Municipal - Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                   Ano XIX - Nº 325- Sobral, segunda-feira, 16 de maio de 2016

Boletim
MunicipalMunicipal

Prefeito: José Clodoveu de Arruda Coelho Neto | Chefe de Gabinete do Prefeito:  Luciano de Arruda Coelho Filho | Assessora de Comunicação/Editora-chefe: 
Raquel Scarano do Amaral | Repórteres: Gabriele Oliveira, Manoel  Cruz, Ramirez Farias e Rayanne Colares | Diagramação: Laura Farias | Fotos: Luiz Queiroz | Impressão: 
Imprensa Oficial do Município (IOM)| Tiragem: 4.000 exemplares. Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP 62011-060 | e-mail: comunicacao@sobral.ce.gov.br 

Estudantes da EJA têm aula de campo na reserva 
ambiental ‘Pedra da Andorinha’

Os alunos da Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) das escolas Araújo Chaves e Massi-
lon Sabóia tiveram aula de campo, na última 
sexta-feira (6), na Unidade de Conservação 
Refúgio de Vida Silvestre - Pedra da Andori-
nha. Localizado no distrito de Taperuaba, há 
cerca de 70 quilômetros da sede de Sobral, 

o refúgio é o único do Estado Ceará e um 
dos 17 espalhados pelo Brasil.

O objetivo da visita foi apresentar aos 
alunos as principais características da fau-
na e flora da região, além de proporcionar 
conscientização sobre a necessidade de 
preservação do bioma caatinga e a possibi-
lidade dos alunos vivenciarem os conheci-
mentos adquiridos através dos livros didá-
ticos.

Com 600 hectares de área, o local abriga 
ampla fauna e flora, já tendo sido relatada 
presenças de animais como onça vermelha 
e raposa. Seu nome é devido a chegada de 
um grande número de andorinhas, árvores 
migratórias que aparecem em grupos de 
milhares pelo local.

Café com o prefeito Veveu 
aborda investimentos na 

saúde 

O programa de rádio Café com o 
prefeito Veveu desta segunda-feira (16), 
aborda os investimentos voltados para a 
saúde. “Desde que assumi a prefeitura de 
Sobral que coloco a política de Saúde de 
Sobral como uma prioridade. E faço isso 
porque entendo que a saúde das pessoas 
é fundamental. A pessoa não estuda, não 
trabalha, não vai para lazer se não tiver 
uma saúde boa. Por esta razão eu entendo 
que é fundamental o trabalho sempre de 
melhoria do nosso sistema de saúde. Assim 
nós já inauguramos 19 Centros de Saúde 
da Família, entre novos, ampliados e refor-
mados”, afirmou Veveu.

“Você não reduz a mortalidade infan-
til sem outras políticas que fortaleçam as 
famílias. Não se resolve o problema da 
mortalidade infantil apenas com políticas 
de saúde. Elas são indispensáveis e por isso 
nós criamos programas específicos para 
isso como o Coala e aperfeiçoamos o Trevo 
de Quatro Folhas para atender as famílias 
fragilizadas socioeconomicamente e assim 
garantir para essas pessoas melhores con-
dições de sobrevivência”, disse o prefeito.

O Programa Café com o Prefeito 
Veveu é produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de Sobral e 
transmitido por uma rede de emissoras 
de rádio de Sobral, às segundas-feiras, 
sempre às 7h. O programa é reapre-
sentado às quintas-feiras, no Programa 
Quinta com o Prefeito Veveu, sempre às 
11h55min.

Prefeitura de Sobral realiza homenagem ao ‘Dia do Gari’
Nesta terça-feira (17), a Prefeitu-

ra de Sobral, através da Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconv), promoverá, no hall do 
Paço Municipal, um café da manhã 
em comemoração ao ‘Dia do Gari’. “É 
sempre válido destacar a importância 
do trabalho que os garis realizam em 
nossa cidade. Esse evento é uma ho-
menagem aos nossos profissionais”, 
destacou o secretário da Seconv, 
Jorge Trindade. Além dos garis, es-

tarão presentes, acompanhando o 
Prefeito Veveu, vereadores, secretá-
rios da gestão e mídia local.

O café da manhã contará, ainda, 
com sorteio de prêmios e acolhida 
musical. De acordo com o gerente 
da Limpeza Urbana, José Sobreira, 
“a expectativa é que mais de 310 ga-
ris que atuam no Município sintam-se 
homenageados pela gestão”. Brindes 
também serão ofertados aos profis-
sionais.

19 e 20 de maio
Estação na Comunidade 
visitará o distrito de 
Jaibaras

A Prefeitura de Sobral, através da Coor-
denadoria de Juventude, leva para os jo-
vens do Distrito de Jaibaras, nos dias 19 e 
20 de maio, uma série de atividades, duran-
te mais uma edição do projeto ‘Estação na 
Comunidade’. Com programação formativa, 
esportiva e cultural, a ação acontecerá na 
Praça da Matriz e na Escola Leonilia Barreto , 
a partir das 19h da quinta-feira (19).

O Estação na Comunidade tem como  
objetivo aproximar as atividades das Es-
tações Juventude para os outros bairros e 
distritos que ainda não contam como equi-
pamento e desenvolver espaços de pro-
tagonismo juvenil. Na programação está 
prevista a realização de torneio de futsal 
feminino; desfile Garoto e Garota Jaibaras; 

apresentação de capoeira com o grupo Ca-
poeira Brasil; apresentações de dança com 
os grupos Cia. Marchal, Quadrilha Fulô do 
Campo, Zikas do Romano, Hip Hop X-treme 
de Jaibaras; show cultural com a banda Tri-
bo Life.  Além desses, a Estação na Comu-
nidade irá realizar oficina de confecção de 
material de limpeza e cine debate sobre Ju-
ventude e Cultura de Paz.

A cada mês será beneficiada uma nova 
comunidade, com a participação das Esta-
ções Juventude Novo Recanto, Nova Caiça-
ra e Mucambinho. A atividade também con-
ta com o apoio da Secretaria de Educação.

Confira programação da Estação na 
Comunidade no blog de Sobral (blog.so-
bral.ce.gov.br)

 Passeata reúne 3 mil pessoas na abertura da 
VI Semana do Bebê

A Prefeitura de Sobral realizou, no últi-
mo sábado (14), a abertura da VI Se-
mana do Bebê, com a passeata dos 

bebês que reuniu cerca de 3 mil pessoas, 
entre crianças, pais e educadores. Com o 
tema ‘Paternagem e a cultura do cuidado na 
Primeira Infância’, a programação segue até 
sexta-feira (20) com diversificada programa-
ção nos bairros e distritos.

Na ocasião, o cortejo do cuidar formado 
pelos educadores da Brinquedoteca Mu-
nicipal apresentou uma intervenção cêni-
ca sobre a importância do cuidado com a 
criança no âmbito familiar, como um dever 
de todos os membros da família. A aluna do 
Centro de Educação Infantil Teresa Rodri-
gues dos Santos, Débora Oliveira, de 4 anos, 
recebeu a chave e será a guardiã da cidade 
durante este ano.

Para a secretária de Educação de Sobral, 
Iracema Sampaio, “educar nossas crianças 
envolve um cuidado permanente. Mas a pri-
meira infância é crucial para o desenvolvi-
mento infantil porque nessa fase não só ela se 
desenvolve de forma muito intensa as áreas 
física, intelectual e motora, mas também é a 
fase que desenvolve seu caráter. A família, a 
escola e a comunidade tem um papel funda-
mental no cuidado com as crianças sobralen-
ses”.

“Com o tema deste ano queremos des-
mistificar essa ideia de que cuidado é uma 

atribuição só das mulheres. Cuidado é uma 
coisa que se aprende, ninguém nasce saben-
do cuidar. Queremos discutir isso dentro das 
famílias, com as pessoas que assumem os 
papéis nas vida das nossas crianças”, expli-
cou a articuladora do Unicef no município, 
Carmen Soares.

Ao longo dos seis anos de realização da 
Semana do Bebê o município já contabiliza 
resultados muito positivos, como a amplia-
ção da puericultura de dois até cinco anos; 
ampliação da rede municipal da primeira 
infância, com inauguração de nove Centros 
de Educação Infantil; a institucionalização 
da semana do bebê como lei municipal; 
ampliação da licença maternidade das ser-

vidoras municipais de seis para oito meses; 
criação do projeto de acompanhamento 
dos primeiros sobralenses e da Casa Aco-
lhedora do Arco; e criação do Selo Trevo de 
Quatro Folhas, premiação concedida para 
Centros de Saúde da Família que não tive-
ram nenhum óbito materno ou infantil.    

Vice-Prefeito participa de entrega do Diploma Gari Nota 10
O vice-prefeito Carlos Hilton Soares participou, na última quinta-feira (12), da 

homenagem a 30 garis de Sobral que receberam o Diploma Gari Nota 10 e uma 
bicicleta. Em sua 7ª edição, a solenidade foi realizada no Plenário 5 de Julho da 
Câmara de Vereadores, e é uma homenagem para esses trabalhadores que fazem 
um serviço essencial para o Município.

Sobral conta com 330 garis, sendo 210 na sede e 120 nos distritos, que diaria-
mente contribuem para manter o município limpo. Para comemorar o Dia do Gari, 
nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Sobral realizará um café da manhã no 
Banco de Mudas, como reconhecimento pelo trabalho desempenhado na cidade.

Organizado pelo comunicador Edval Filho, o evento também contou com a 
presença do deputado estadual Ferreira Aragão, do secretário de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), Jorge Trindade, do coordenador geral da Seconv, Eu-
gênio Parceli; dos vereadores Cristiane Coelho, Rogério Arruda e Tiago Ramos; e 
dos coordenadores dos garis, Sobreira e Sassá. 


