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 Novo Centro de Educação Infantil 
é inaugurado no Parque Dois Irmãos

O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalilla Saldanha, entregaram, nesta quinta-feira (08/02), o Centro de Educação Infantil (CEI) Professor 
Erasmo da Silva Pitombeira. Instalado no bairro Parque Dois Irmãos, o equipamento contemplará até 200 crianças de 1 a 5 anos de idade. A expansão da 
oferta de vagas voltadas à Educação Infantil tem se consolidado marca registrada na gestão. Em janeiro deste ano, duas outras unidades foram entregues à 
população dos bairros Conjunto Ceará (CEI Antônia Nathália Cristina Chaves Maciel) e Serrinha (CEI Professora Heley de Abreu Silva Batista), totalizando a 
abertura de 430 novas vagas em CEIs apenas no primeiro mês de 2018.

Os novos estagiários de nível superior aprovados no 
Programa Jovens Talentos, que irão atuar em diversos 
órgãos da Prefeitura de Fortaleza, foram recepcionados 
pelo prefeito Roberto Cláudio. O evento ocorreu nesta 
quinta-feira (08/02), no Auditório João Frederico Ferreira 
Gomes, na Universidade do Parlamento (Unipace). Os 
aprovados participaram de uma Seleção Unificada, com 
prova objetiva e etapa de entrevistas com mais de 4 
mil inscritos. A secretária da Educação, Dalila Saldanha, 
participou da recepção dos estagiários, que vêm de 41 
cursos diferentes e estão pelo menos no 4º semestre do 
curso. Do total, 213 estudantes estagiarão na Secretaria 
Municipal da Educação (SME).

Na manhã desta sexta-feira (09/02), o prefeito Roberto Cláudio entregou à população a requalificação do 
Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, localizado no Parque Ecológico do Passaré. O evento contou com 
uma festa de Carnaval com alunos das escolas municipais de Fortaleza (Andre Luis, Imaculada Conceição, 
Sinó Pinheiro, Raimundo de Moura Matos, Macário Coelho), ao som da banda Pacote de Biscoito. Com a 
reabertura, o público visitante vai poder aproveitar as trilhas e o espaço verde que vem recebendo melhorias 
desde o ano passado.

Durante este mês de fevereiro, nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, está sendo realizada a oficina 
educativa “Fortaleza das Diversidades”. A ação faz 
parte da programação alusiva ao Dia Municipal da 
Visibilidade de Travestis e Transexuais da cidade de 
Fortaleza, prevista pela Lei Nº 9.573/2009. Conduzida 
por educadores sociais, a oficina será desenvolvida 
junto a alunos do Ensino Fundamental II e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) em 17 escolas de Fortaleza. 
A atividade acontece por meio de debates com 
estudantes e profissionais que atuam nas unidades de 
ensino sobre respeito às diferenças.
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 Auditório do Paço Municipal de Fortaleza   • Rua São José, 01 - Centro

A primeira reunião de 2018 entre o prefeito 
Roberto Cláudio e o secretariado municipal de 
Fortaleza aconteceu durante o último fim de semana 
– dias 3 e 4 de fevereiro – no Centro de Eventos do 
Ceará. Planejar ações prioritárias para a Capital de 
forma intersetorial e integrada foi um dos principais 
objetivos do evento. Um dos pontos discutidos foi a 
política de implantação de Escolas de Tempo Integral 
e de Centros de Educação Infantil, que tem levado 
Fortaleza a ser referência no Brasil. O plano da gestão 
é chegar ao atendimento de 50% da Rede Municipal 
de Ensino em Tempo Integral até 2020.
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