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Colégio Sobralense Dorilene Arruda é destaque em 
reportagem da Obmep

O Colégio Sobralense Maria Dorilene 
Arruda Aragão foi destaque no site 
da Olimpíada Brasileira de Mate-

mática das Escolas Públicas (Obmep) por 
ter se destacado na competição. “Situada 
no bairro Santo Antônio, em uma zona de 
periferia com índices elevados de violência, a 
escola, primeira da cidade a seguir o modelo 
de tempo integral, somou, em  apenas duas 
participações na OBMEP (2014 e 2015), três 
medalhas de ouro, sete  medalhas de prata, 
11 medalhas de bronze e 21 menções honro-
sas, tendo 100% de  presença dos alunos (26) 
na prova da 2ª fase da Olimpíada”, destaca a 
reportagem.

A matéria ressalta ainda as estratégias 
adotadas pelo Colégio para participar das 
Olimpíadas. “Na 1ª fase da OBMEP, um grupo 
de cerca de 50 estudantes participa de aulas 
extraclasse dadas de segunda à sexta, em três 
horários diferentes, na própria escola e em ou-
tras duas em bairros de periferia. Já na 2ª fase, 
o trabalho é reforçado com o grupo de 25 a 30 
alunos classificados, com aulas também aos 
sábados e nas férias de julho”.

Outra estratégia adotada pela escola é o 
envolvimento da comunidade e da família 
na rotina da escola, conhecendo a história 
de vida de cada aluno. “Há um espírito de 
colaboração para o qual a participação de 

ex-alunos e familiares é vital. Os professo-
res colocam em prática o que chamamos de 
‘Pedagogia da Presença na Vida dos Alunos’, 
reforçando os laços entre escola, alunos e fa-
mília. Professor tem de ser bem mais do que 
um expositor de conteúdos. (...) Eles visitam 
os alunos, sabem dos problemas de cada um, 
conhecem as histórias de vida. Os meninos sa-
bem que os mesmos professores que estão ali 
no dia a dia ajudando-os a resolver os proble-
mas olímpicos são pessoas que se preocupam 
com eles”, concluiu.

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

Na quarta-feira (30), foi iniciado o 
serviço de limpeza na Margem Esquer-
da do Rio Acaraú. A ação conta com o 
apoio de 30 homens que realizam ser-
viços de retirada de entulhos, roçagem 
e poda urbana. Além disso, a equipe de 
iluminação pública realizará reparos 
nos postes do entorno. A previsão é 
que os serviços sejam concluídos até a 
próxima sexta-feira (1º).

“A Margem Esquerda do Rio Acaraú é 
um dos mais importantes pontos turísti-
cos de Sobral. Manter essa região limpa 

e atrativa, para o uso do espaço público 
por moradores e turistas, é uma das nos-
sas maiores preocupações. Outro fator 
importante é o crescente número de chu-
vas, que tem aumentado de forma signi-
ficativa o nível do rio e, consequentemen-
te, os cuidados com a saúde por conta da 
proliferação do mosquito Aedes aegypit”, 
ressaltou o titular da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos (Seconv), 
Jorge Trindade.

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

Mutirão de limpeza chega à Margem Esquerda do Rio Acaraú

Prefeitura lança Fundos Rotativos 
Solidários de Sobral

Na manhã da quarta-feira (30), a Prefeitura de Sobral realizou o 
lançamento oficial dos Fundos Rotativos Solidários (FRS) dos grupos 
produtivos do Projeto Gente Solidária. Realizado na sala de reuniões 
da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral), o 
momento reuniu representantes dos quatro FRS já em funcionamen-
to: Aracatiaçu,  Taperuaba, Trapiá e Setor VI, no distrito de Jaibaras.

Presidindo o evento, o vice-prefeito, Carlos Hilton, ressaltou a im-
portância do desenvolvimento e crescimento dos Fundos. “Como é 
fantástica essa ideia e o resultado dela. A confiança que a comunidade 
está tendo em si mesma, isso só tende a crescer. Assim como o pão cres-
ce por causa do fermento, assim é o que vejo nessa filosofia dos Fundos 
Rotativos Solidários. Isso vai crescer, progredir e vamos estar com saúde 
para viver esse crescimento. Falo em nome do prefeito Veveu Arruda, 
que com certeza está muito feliz com este momento”, concluiu.

Na ocasião o vice-prefeito assinou o decreto de regulamenta-
ção do Conselho Municipal de Economia Solidária criado pela Lei 
N.º 1515, de 6 de outubro de 2015, além da doação de R$ 500,00 
para cada um dos FRS e o início do processo de licitação para com-
pra de equipamentos para todos os grupos produtivos, que deverá 

ser concluído até o mês de junho.  “Serão mais de trinta lotes a serem 
adquiridos para os diferentes tipos de empreendimentos, como uma 
chocadeira para produtoras de galinha caipira, panelas para grupos 
gastronômicos, material para artesanato, catadores entre outros”, des-
tacou a secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza de Sobral, Valdízia Ribeiro.

Secretaria da Agricultura promove curso de 
gastronomia para produtoras do distrito de 
Rafael Arruda

A Secretaria da Agricultura e Pecuária 
de Sobral (Seagri) promoveu, nos dias 28 e 
29, curso de gastronomia direcionado para 
a produção de trufas, doces e bolos de cho-
colate. A formação foi oferecida para mo-
radoras da comunidade de Pedrinhas, no 
distrito de Rafael Arruda, e teve duração de 
16 horas aulas. A iniciativa, promovida em 
parceria com o Serviço Social do Comércio 
(Sesc), contou com a participação de 22 
produtoras da região que já trabalham no 
ramo gastronômico.

A titular da Seagri, Luiza Barreto, expli-
cou que o curso abordou a qualificação e 
diversificação, aproveitando o período pas-

coal. “O objetivo foi qualificar as produtoras, 
que já trabalham na produção de bolos, do-
ces e afins e que participam do Programa de 
Aquisição de Alimentos, com uma maior di-
versificação dos seus produtos, aumentando 
a sua renda”, concluiu.

A Prefeitura de Sobral promoverá, 
nesta sexta-feira (1º), às 10h, a 1ª edição 
do Fórum Permanente de Controle Inter-
no. O evento será realizado no Centro de 
Convenções de Sobral e contará com a 
participação de secretários e adjuntos, co-
ordenadores e gerentes das unidades de 
saúde, gestores escolares e membros de 
Conselhos Municipais.

Na ocasião, o secretário adjunto da 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Esta-
do do Ceará, Marconi Lemos, proferirá a 
palestra ‘Controle Interno – Instrumento 
de Gestão e de Interação com a Socieda-
de’. O objetivo é “disseminar conhecimento 
para melhorar o trabalho da gestão pública 
municipal”, explicou a controladora e ou-
vidora de Sobral, Fátima Lúcia Dantas.

Prefeitura promove ‘I Fórum 
Permanente sobre Controle 

Interno’ nesta sexta-feira (1º)

O palco do Theatro São João receberá, nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), o IX Festival 
de Esquetes de Teatro e Dança de Sobral. Com encenações de 18 grupos da Região Norte, 
a 9ª edição do festival terá início a partir das 19h.

De acordo com a coordenadora do Theatro São João, Daniele Aragão, o evento “oferece 
oportunidade e visibilidade para grupos de todo o Estado do Ceará, além de premiação no 
valor de R$1.000, R$500 e R$300, para o primeiro, segundo e terceiro lugar” informou.

Com acesso gratuito e classificação livre o festival é uma realização da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Theatro São João recebe IX Festival de Esquetes de Teatro e Dança de Sobral


