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Na última segunda-feira (7), a Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente (Sema) 
divulgou a lista dos 19 municípios cea-
renses que foram agraciados com a cer-
tificação ambiental ‘Selo Município Ver-
de’. Sobral foi classificado na categoria 
B, com pontuação entre 70 e 90 pontos, 
sendo uma das melhores avaliações do 
Estado. Esta é a 10ª vez, desde a funda-
ção do Selo, em 2004, que Sobral é agra-
ciada pela iniciativa estadual.

“O Selo Verde fala muito mais do que 
a questão ambiental em si. Ele fala sobre 
o ambiente natural e construído, e o equi-
líbrio que é preciso ter para as realizações 
das nossas intervenções, sejam elas de 
obras, sanitárias, entre outras. Além disso, 
aqui em Sobral, conseguimos juntar uma 

equipe intersetorial e o Selo Verde fortale-
ceu os laços de várias políticas publicas, 
que já eram praticadas pelo Município, 
tornando um caminho único entre as di-
versas secretarias e autarquias, otimizan-
do e melhorando as nossas atividades”, 
destacou a secretária de Urbanismo, 
Gizella Gomes.

Selo Município Verde
O Selo Município Verde é um progra-

ma de Certificação Ambiental pública 
que identifica, a cada dois anos, as pre-
feituras cearenses que atendem aos cri-
térios preestabelecidos de conservação 
e uso sustentável dos recursos naturais, 
incentivando o fortalecimento das ges-
tões ambientais.
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Nova sinalização na Avenida Lucia Saboia é implantada nesta quinta (9)
A Coordenadoria de Trânsito e Trans-

porte Urbano (CTTU) informa que, a partir 
desta quinta-feira (10), entrará em vigor a 
nova sinalização da Avenida Lucia Sabóia, 
que proíbe o estacionamento do lado di-
reito no trecho que vai do cruzamento da 
via com a Av. Dom José até o cruzamento 
com a rua Cel. Estanislau Frota.

Segundo o coordenador da CTTU, Julif 
Guedes, a medida visa aumentar o fluxo 
de veículos e assim resolver a principal 
queixa do trecho, que é o engarrafamen-
to na espera do sinal. “Dessa maneira, 
aumentamos a capacidade da via e melho-
ramos o trânsito naquela área. Durante 15 
dias haverá o período de adaptação, onde 
os motoristas serão apenas advertidos so-
bre a nova sinalização”, destacou ele. 

Avaliação Externa
Prefeitura de Sobral avalia aprendizagem de todos os 
alunos da rede municipal de ensino

Iniciadas inscrições para 
seminário de abertura dos cursos 

de ‘Educação Patrimonial’

Visando avaliar a aprendizagem dos 
alunos, a Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria da Educação iniciou, no dia 7 de 
novembro, a Avaliação Externa dos alunos 
do Infantil V e do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública municipal. 
Até o dia 14 de dezembro, todos os mais 
de 22 mil alunos serão avaliados nas com-
petências e habilidades em Língua Portu-
guesa e Matemática.

Por meio dessa avaliação, busca-se 
conhecer o que os alunos sabem e são 
capazes de fazer com relação à compre-
ensão leitora e matemática, consideran-
do as condições em que a escolarização 
se processa. Desde 2001, todos os alunos 
são avaliados semestralmente com instru-
mentos específicos para os testes de lín-
gua portuguesa e matemática. As provas 

são elaboradas e aplicadas pela Coorde-
nação de Avaliação Externa, que fornecerá 
para as escolas os resultados por turma e 
por aluno, num sistema informatizado.

Segundo a secretária de Educação, 
Iracema Sampaio, esta ação tem possibili-
tado o constante redesenho das políticas 
públicas voltadas para a garantia da oferta 
de um ensino de qualidade aos alunos da 
rede. É um instrumento para a elaboração 
de políticas públicas dos sistemas de ensi-
no e redirecionamento das metas escola-
res. “É importante ressaltar que a principal 
função da avaliação externa é revelar, à 
escola, à Secretaria da Educação e ao con-
junto da sociedade, o nível de evolução da 
aprendizagem dos alunos, obtendo-se um 
verdadeiro retrato do processo de ensino e 
aprendizagem”, destaca.

Tiveram início, na última terça-feira 
(8), as inscrições para o seminário de 
abertura dos cursos de Educação Pa-
trimonial, que acontecerá entre os dias 
11 e 14 de novembro, no Auditório do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(Uva). Segundo um dos organizadores 
do evento e consultor de restauro, Orlan-
do Ramos, “a ideia do Seminário é discutir 
junto à população a visão e preservação 
do patrimônio histórico e cultural do Brasil 
nos últimos 50 anos,” informou.

Voltada ao público de todas as ida-
des, a programação do Seminário é 
gratuita e oferta palestras e visitas que 
discutirão temas como educação patri-
monial, restauração e preservação do 
patrimônio histórico, estudo do proces-
so de tombamento, dentre outros, que 
serão proferidos por renomados enge-
nheiros, arquitetos e restauradores.

Os interessados poderão se inscrever 
na sede da Ecoa Sobral, situada na Tra-
vessa Adriano Dias de Carvalho, 135 – 
Centro – Sobral - ou ainda no endereço 
eletrônico http://ecoasobral.org/?page_
id=1335 . Mais informações: Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)

Aluno da rede municipal de Sobral conquista medalha 
de prata na Olimpíada Cearense de Matemática

O estudante Thalison Bastos Nascimento conquistou meda-
lha de prata (nível I) na Olimpíada Cearense de Matemática 
- OCM, uma das mais acirradas competições de matemáti-

ca que reúne alunos de escolas particulares e públicas. Aluno do 
7º ano do Colégio Sobralense de Tempo Integra Maria Dorilene Ar-
ruda, Thalison obteve o sexto melhor resultado do Ceará para este 

nível e é o único aluno de escola pública não seletiva premiado.
Criado pelo prefeito Veveu, em 2014, o Colégio Sobralense de 

Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão tem conquistado 
excelentes resultados em várias competições, como na Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (280 medalhas), na Mostra 
Brasileira de Foguetes (23 premiações), no concurso internacional 
Canguru de Matemática (43 medalhas); na Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas - Obmep (21 medalhas e 23 men-
ções honrosas); na Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM (2 
medalhas e 3 menções honrosas), sem contar com os resultados 
deste ano que ainda serão divulgados.

A Olimpíada Cearense de Matemática (OCM) é promovida 
pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e alunos premiados nesta olimpíada estão entre os 
aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Institu-
to Militar de Engenharia (IME). No ano passado a aluna Vanessa 
Carvalho do Nascimento foi menção honrosa no nível II (8º e 9º 
ano) na OCM.

Veja o resultado aqui: http://www.mat.ufc.br/ocm/

Pela 10ª vez!
Sobral é agraciada com certificação 
ambiental ‘Selo Município Verde’

Equipe intersetorial da Prefeitura de Sobral reunida 
para deliberar ações voltadas ao Selo Município Verde 
2015/2016

Este ano, foram avaliados 32 municípios, 
destes, foram classificados, segundo o Índice 
de Sustentabilidade Ambiental - ISA, 19 mu-
nicípios: Acaraú, Barreira, Beberibe, Bela Cruz, 
Brejo Santo, Caucaia, Crateús, Crato, Eusébio, 
Farias Brito, Fortaleza, General Sampaio, Igua-
tu, Maracanaú, Morada Nova, Novo Oriente, 
Piquet Carneiro, Tauá e Sobral.

Aluno Thalison Nascimento e professor de matemática Luciano Epifânio que minis-
tra disciplina eletiva para preparação dos aluno para olimpíadas


