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Caminhão do Peixe atenderá 
moradores dos bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo

Entre os dias 9 e 11 de março, das 7h às 
13h, o Caminhão do Peixe estará nos bair-
ros Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo, 
respectivamente. Desenvolvido pela Pre-
feitura Municipal e coordenado pela Secre-
taria da Agricultura e Pecuária, o Projeto 
Caminhão Feira do Peixe leva à população 
sobralense peixe e derivados (bolinha, lin-
guiça e filé de peixe) a preços mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, beneficia ain-
da os produtores da Região, incrementan-
do o comércio do pescado no Município.

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

Prefeitura promove comemoração ao
Dia Internacional da Mulher

Na manhã desta terça-feira (8), a Prefei-
tura de Sobral realizou no auditório da Es-
cola de Cultura Comunicação Ofícios e Artes 
(Ecoa Sobral), uma programação toda espe-
cial para cerca de 80 mulheres vindas de vá-
rias partes do Município, em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher.

Presente ao evento, o vice-prefeito, 
Carlos Hilton Soares, distribuiu rosas para 
as servidoras da Prefeitura. Logo após, par-
ticipou da mesa de abertura das palestras. 
Em sua fala ele ressaltou a importância das 
mulheres nas decisões da sociedade. “Pre-
cisamos de mais mulheres decidindo a nossa 
vida, rompendo os limites de suas casas. As 
mulheres são fundamentais e precisamos ter 
mais mulheres na política, por exemplo. As 

mulheres estão hoje, de uma forma definitiva, 
assumindo um papel decisivo na sociedade. 
Elas sempre foram decisivas na história da 
humanidade”, concluiu.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Iniciando as atividades do projeto ‘A 
escola Vai ao Cinema’, cerca de 20 adoles-
centes da rede pública municipal de ensino 
participam, de 7 a 11 de março, da Oficina 
de Cinema de Animação, na Briquedoteca 
Municipal. Sob a orientação do cineasta Tel-
mo Carvalho, os alunos aprendem de forma 
prática as etapas de produção na técnica 
2D, utilizando lápis de cor sobre papel, e ao 

final produzem um curta-metragem.
O projeto também promove sessões de 

cinema gratuitas para alunos de escolas pú-
blicas, concurso de redação e seminário de 
Cine Educação para a formação de profes-
sores da rede pública de ensino. O objetivo 
é estimular alunos e professores através do 
cinema, possibilitando o contato com ou-
tras referências culturais.

O projeto ‘A Escola Vai ao Cinema’ é uma 
realização do Instituto CDL de Cultura e 
Responsabilidade Social, em parceria com 
o Pinheiro Supermercado e a Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria de Educação, e 
conta com o apoio cultural do Governo do 
Estado do Ceará.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

A Escola vai ao Cinema
Alunos das escolas municipais de Sobral 
participam de oficina de animação

A Prefeitura Municipal de Sobral, em 
parceria com o Banco do Brasil, realizou, 
na manhã do último sábado (5), um muti-
rão de combate ao mosquito Aedes aegypti 
no Residencial Nova Caiçara. “O objetivo da 
ação foi alertar os moradores sobre os riscos 
e doenças que o lixo acumulado pode causar, 
principalmente, durante a temporada de chu-
vas”, afirmou a gerente da coleta seletiva, 
Cirliane Viana.

Os profissionais envolvidos na mobiliza-
ção fizeram inspeções nos imóveis já ocupa-
dos em parceria com os moradores. Na área 
do empreendimento onde ficam localiza-
dos os apartamentos que foram entregues 

na segunda-feira (7), a equipe intersetorial, 
além das inspeções, realizou a limpeza da 
área.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral e Banco do Brasil realizam 
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

Ecoa Sobral e UVA assinam 
convênio de cooperação técnica

Para complementar o currículo acadê-
mico e profissional dos alunos da Escola 
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa Sobral) e da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA), o presidente da Ecoa 
Sobral Roberto Galvão, esteve reunido, na 
manhã desta terça-feira (8), com o reitor da 
UVA, Fabiano Cavalcante de Carvalho, para 
formalizar a assinatura de convênio de co-
operação técnica entre as duas instituições.

Durante o encontro, que foi realizado 
na reitoria da UVA, o presidente da Ecoa 
Sobral destacou a parceria. “Atualmente 
nós estamos com 34 cursos sendo ofertados 
pela Ecoa e alguns são de longa duração com 
carga horária de 800 horas aula. Portanto, é 
uma alegria imensa poder estar aqui hoje re-
alizando este convênio que agregará ainda 
mais valor ao currículo dos nossos alunos, 
pelo papel importantíssimo de formação que 
a UVA e a Ecoa desempenham na Região,” 
comemorou Roberto Galvão, que também 
informou que por meio deste convênio os 
alunos poderão complementar sua forma-
ção e carga horária, por meio dos cursos de 
extensão que serão ofertados com a forma-
lização da parceria.

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

Secretárias Municipais são homenageadas na Câmara Municipal de Sobral

A Câmara Municipal de Sobral promoveu, nesta terça-feira, 8 de 
março, uma sessão especial em homenagem às mulheres pelos ser-
viços prestados em prol do Município. Duas secretárias da gestão 
municipal foram agraciadas com o Título Mulher Admirável ‘Dinorah 

Tomaz Ramos’: Daniela Costa (Tecnologia e Desenvolvimento Eco-
nômico) e Luiza Barreto (Agricultura e Pecuária), além da advogada 
Mônica Maria Holanda Vasconcelos, que trabalhou em Sobral no 
enfretamento à drogadição; Tereza Moreira Alves; e a dentista Maria 
Imaculada Dias Adeodato.

Receberam o Título de Cidadania Sobralense a superintendente 
da Secretaria de Educação de Sobral, Maria Neuverina de Albuquer-
que; a servidora da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Ceará – Ematerce, Inuncência Fernandes Freire Linhares; e a cola-
boradora da Diocese de Sobral, Maria Adélia Carneiro. Também foi 
homenageada com o Título de Educador Notável ‘Maria Regina da 
Justa Feijão’, a professora Maria Valdênia de Morais Fonseca.

Na ocasião, a secretária Daniela Costa agradeceu aos vereadores 
pela aprovação por unanimidade para a concessão do Título de Mu-
lher Admirável. “Esse reconhecimento nos dá mais responsabilidade 
de pensar em todos os sobralenses para melhorar nossa cidade. Estou 
muito feliz por mais uma vez ter sido agraciada por esta magna casa”, 
comemorou.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Vice-governadora é homenageada pela Academia 

Sobralense de Estudos e Letras

A vice-governadora do Estado do Ceará e primeira-dama de So-
bral, Izolda Cela, foi homenageada pela Academia Sobralense 
de Estudos e Letras (ASEL), nesta terça-feira (8), em sessão es-

pecial comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. Na solenidade 
realizada no Memorial da Educação Superior de Sobral receberam 
homenagem ‘post mortem’ as acadêmicas Dinorah Tomaz Ramos, 
Maria Norma Maia Soares, Maria Leilah Cabral de Araújo Coelho, 
Maria Dias Ibiapina, Maria das Graças Teixeira Ponte e Anahid Paula 
Pessoa de Andrade.

“Muito significativa a homenagem da minha comunidade, mas não 
sei se mereço ainda mais diante das outras homenageadas. Recebo 
uma homenagem como essa com o sentimento de compartilhamen-
to com as pessoas com as quais convivi ao longo da minha trajetória 
como professora, na gestão pública da educação aqui em Sobral e de-
pois no Estado e agora com um mandato; com o Veveu, representando 
minha família; e com meus mestres. O sentimento é de gratidão por ter 
muita gente boa por perto que me ajudam a enfrentar os desafios que 
são muitos”, disse a vice-governadora.

O prefeito Veveu Arruda, imortal da ASEL ocupante da cadeira de 
número 37, falou da merecida homenagem. “Foi uma escolha muito 
feliz porque são mulheres pioneiras nas suas áreas de educação, cultura 
e ação social. Sobral é uma cidade especial porque tivemos entre nós 
essas mulheres especiais e temos essa pessoa maravilhosa que é a Izol-
da. Ela foi para a Prefeitura de Sobral e com uma equipe competente e 
dedicada num esforço para que as crianças aprendessem na idade cer-
ta tão eficaz fez com que ela fosse secretária de Estado da Educação e 

nas avaliações do governo a política educacional era a melhor avaliada 
e com isso o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa foi nacionalizado 
e foi isso que fez com que o Izolda seja hoje a vice-governadora do Es-
tado”, afirmou.

Prefeito Veveu Arruda entregou o Diploma de reconhecimento acadêmico à vice-
-governadora Izolda Cela


