
Boletim
MunicipalMunicipal

Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                                                Ano XIX - Nº 362 - Sobral, sexta-feira, 21 de outubro de 2016

Boletim Municipal - Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                Ano XIX - Nº 362 - Sobral, sexta-feira, 21 de outubro 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, Jessyca Rodrigues, Manoel Cruz, Rayanne Colares e Ramirez Farias | 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 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

Prefeitura leva conhecimento para 300 pessoas

Como parte da programação da Se-
mana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
a Prefeitura de Sobral ofereceu, entre 
os dias 17 e 20 de outubro, estímulo e 
aprendizado para cerca de 300 pesso-
as, com a realização de diversas oficinas, 
palestras, minicursos e vistas técnicas. As 
atividades foram realizadas no Centro de 
Convenções de Sobral, Mercado Público 
e Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA) e contaram com a coordenação das 
secretarias da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE) e Agricultura e 
Pecuária (Seagri).

“Com o tema ‘Ciência Alimentando 
o Brasil’, este ano a ideia foi criar uma lin-
guagem acessível, por meios inovadores 
que estimulem a curiosidade e motivem a 
população a discutir as implicações sociais 

da Ciência, além de aprofundarem seus 
conhecimentos”, informou a secretária de 
Desenvolvimento Econômico de Sobral, 
Daniela Costa.

Realizada anualmente e sempre no 
mês de outubro, a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia conta com a cola-
boração de secretarias estaduais e mu-
nicipais, agências de fomento, espaços 
científico-culturais, instituições de en-
sino e pesquisa, sociedades científicas, 
escolas, órgãos governamentais, empre-
sas de base tecnológica e entidades da 
sociedade civil. Em Sobral, a ação contou 
com o apoio da UVA, Faculdade Luciano 
Feijão, Serviço Social do Comércio (Sesc), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) e Restaurante 
Popular.

Sinalizações de trânsito de Sobral recebem reparos
Com o objetivo de organizar o fluxo de 

veículos e garantir a segurança do tráfego 
de pedestres e motoristas, a Secretaria da 
Cidadania e Segurança, por meio da Coor-
denadoria de Trânsito e Transporte Urba-
no (CTTU), realizou serviços de melhorias 
na sinalização. As ações foram realizadas 
nas ruas do entorno do Mercado Público 
e no encontro da Rua Coronel José Inácio 
com a Avenida Tabelião Ildelfonso Caval-
cante. Além disso, o serviço contou com 
a renovação de pinturas das lombadas e 
faixas de pedestres, além da recolocação 
de placas de advertência.

Diariamente técnicos da CTTU reali-
zam serviços de manutenção em locais 
apontados por técnicos ou onde há de-
manda da população. Solicitações de re-
paros e indicações podem ser feitas pelo 
número (88) 3614-8812.

Os alunos da Rede Municipal de En-
sino de Sobral conquistaram 375 
medalhas na 19ª Olimpíada Brasi-

leira de Astronomia e Astronáutica (OBA). 
Foram 146 medalhas de ouro, 103 de pra-
ta e 126 medalhas de bronze, conquista-
das por alunos de 16 escolas municipais. 
Em todo o Brasil, mais de 744 mil alunos 
participaram desta edição da OBA, reali-

zada em 13 de maio de 2016.
O Colégio Sobralense Maria Dorilene 

Arruda conquistou um número recorde 
de medalhas 119 medalhas, sendo com 
47 de ouro, seguido pela Escola Senador 
Carlos Jereissati, com 25 medalhas de 
ouro, 6 de prata e 2 de bronze e  pela Es-
cola Trajano de Medeiros, com 18 meda-
lhas de ouro e uma de bronze.

Organizada anualmente pela Socie-
dade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 
Agência Espacial Brasileira (AEB), a OBA 
visa popularizar o ensino de Astronomia 
e de Astronáutica junto a professores e 
estudantes de todo o País, além de pro-
mover a integração entre a comunidade 
científica e estudantil.

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Alunos das escolas municipais de Sobral

conquistam 375 medalhas

Sobral recebeu, nesta quinta-feira (20), a visita do Secretário 
de Educação de Teresina, Kleber Montezuma, acompanhado de 
sua equipe técnica. O objetivo é conhecer programas, projetos e 
estratégias adotadas na Rede Municipal de Educação, que a ele-
varam para a melhor do Brasil, segundo avaliação do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), no qual Sobral 
teve a média 8,8.

A agenda de visitas começou com uma reunião com a Secre-
tária de Educação, Iracema Sampaio, que apresentou o modelo 
de gestão educacional e suas iniciativas inovadoras. A comitiva 
também visitou alguns dos equipamentos da rede ensino, como 

a Escola Emílio Sendim, que obteve a melhor nota do Brasil no 
Ideb, o Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão, o Cen-
tro de Educação Infantil Profª Maria Luciana Lopes Lima, além da 
Casa de Avaliação Externa e da Escola de Formação Permanente 
do Magistério (Esfapem).

Secretário de Educação de Teresina conhece rede de ensino de Sobral

Em Sobral
Mais de 27 mil animais já 

foram vacinados contra raiva

Todos os Centros de Saúde da Fa-
mília e pontos de grande movimenta-
ção, abriram suas portas para o ‘Dia D’ 
da Campanha Nacional de Vacinação 
Antirrábica em Sobral, que aconteceu 
no último sábado (15). Até a última se-
gunda-feira (17), o município já havia 
imunizado 15.360 cães, que represen-
ta 48,09% da meta que é de 31.937, e 
12.453 felinos.

Durante todo o mês de outubro, o 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
está intensificando ações para garantir 
100% da cobertura vacinal. A campa-
nha de vacinação antirrábica em cães 
e gatos tem um grande impacto na 
saúde pública do município, pois evi-
tando a doença nos animais também 
previne a transmissão do vírus rábico 
para a população.

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

COMUNICADO
A Prefeitura de Sobral informa que 

estabeleceu ponto facultativo para 
o expediente da próxima segunda-
-feira, 24 de outubro, para servidores 
públicos dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal. A de-
terminação antecipa o feriado do Dia 
do Servidor, comemorado em 28 de 
outubro. A portaria nº 365/2016 tam-
bém determina que os servidores das 
Secretarias da Saúde e Cidadania e Se-
gurança; do setor de limpeza pública, 
da Farmácia Popular e do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto (SAAE), que 
se encontrarem em serviço neste dia, 
terão expedientes normais.


