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Na próxima terça-feira, dia 04 de fevereiro, 
terão início as matrículas para o primeiro se-
mestre de 2014 na Escola de Música de Sobral.

Inicialmente, serão atendidos os alunos 
veteranos, que deverão renovar sua matrí-
cula no período de 04 a 7 de fevereiro. A 
partir de 11 de fevereiro será a vez dos alu-
nos novatos se inscreverem para um dos 20 
cursos oferecidos pela Escola.

Mais informações pelo telefone (88) 3611 
5484 ou diretamente na Escola de Música, na 
Avenida Dom José, 426, Centro.

Matrículas abertas na 
Escola de Música

Prazo de adesão ao 
Garantia Safra se encerra 

nesta sexta, 31

O Estado do Ceará superou mais 
uma vez a meta de agricultores fa-
miliares inscritos no Garantia-Safra 
2013/2014. O Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), gestor do be-
nefício, confirmou que 347.317 agricul-
tores cearenses estão aptos a receber o 
benefício. Para isso, os agricultores que 
ainda não efetuaram o pagamento do 
boleto de adesão devem fazê-lo até 
esta sexta-feira (31).

O Garantia-Safra é um seguro pago 
pelo Governo Federal em caso de per-
da igual ou superior a 50%. Para 2014, 
o benefício será de R$ 850, dividido em 
até cinco parcelas. Cada agricultor deve 
pagar R$ 12,75, para receber o benefí-
cio. “Os que ainda não efetuaram o pa-
gamento devem procurar os escritórios 
da Ematerce, as Prefeituras Municipais 
ou os Sindicatos Rurais. O prazo não 
será prorrogado”, informou o coorde-
nador de Crédito Rural e Políticas Afins 
da SDA.

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br

Sobral terá novo centro de treinamento 
profissional através do Prodecon

O Prefeito Veveu, juntamente com a Se-
cretária da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Daniela Costa, recebeu nessa 
quinta-feira (30), o gerente do SEST/SENAT, 
José Carlos Alves, para reunião sobre a ins-
talação do novo Centro de Qualificação e 
Atendimento do SEST/SENAT Sobral, que 
iniciará as obras de construção neste pri-
meiro semestre. 

O empreendimento, que terá investi-
mento de cerca de R$ 12 milhões, está sen-
do atendido pelo Prodecon, e será um dos 
mais modernos do Brasil. A unidade será 
instalada na Av. Cleto Ponte, com uma área 
de 10.000m²,  e irá gerar cerca de 40 novas 
vagas de emprego.

Com a construção da nova unidade de 
treinamento em desenvolvimento profis-
sional e gerencial, o SEST/SENAT pretende 
colocar em funcionamento um novo equi-
pamento moderno e acessível aos sobra-
lenses, com uma excelente infraestrutura 
na área de saúde, lazer, esporte, educação, 

desenvolvimento, capacitação e qualifica-
ção profissional. 

O empreendimento recebe apoio da Pre-
feitura de Sobral, por meio do Programa de 
Desenvolvimento Econômico do Município 
(Prodecon), coordenado pela Secretaria da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE),  com o objetivo de atrair para o Mu-
nicípio, empresas de mão de obra intensiva, 
não poluentes, ou que possuam elevado 
grau tecnológico, que se integrem à cadeia 
produtiva local e estimulem a implantação 
de um núcleo de indústrias modernas.

Prefeitura de Sobral abre seleção pública para 
Assistentes Sociais

Estão abertas, até o dia 05 de fevereiro, 
as inscrições para a seleção pública de 10 
Assistentes Sociais e formação de cadastro 
de reserva para atuar na execução do tra-
balho técnico social dos projetos habitacio-
nais e de unidades sanitárias desenvolvidos 
pela Secretaria de Urbanismo, Patrimônio e 
Meio Ambiente da Prefeitura de Sobral.

Os interessados devem procurar a Casa 
do Cidadão, situada na Rua Cel. José Sabóia, 
Centro, portando os seguintes documentos: 

Cédula de identidade (RG), CPF, provas de 
quitação do serviço militar, se do sexo mas-
culino, e das obrigações eleitorais, diploma 
de conclusão do curso de Serviço Social ou 
declaração de que encontra-se cursando o 
último semestre do curso.

A seleção será realizada em três etapas: 
prova dissertativa (09/02), entrevista (17 e 
18/02) e análise curricular (20/02). O resul-
tado final será divulgado dia 27 de fevereiro.

Sobral voltará a realizar o Programa Esporte e 
Lazer da Cidade

A cidade de Sobral, através da Secretaria 
do Esporte, foi pré-selecionada para receber 
novamente o Programa Esporte e Lazer da 
Cidade (PELC). O resultado foi divulgado no 
último dia 30, no site do Ministério do Es-
porte. De acordo com a Secretária do Espor-
te, Shelda Bedê, “o momento é de aguardar 
o período de recurso e formalização das 
propostas, para então dar início ao processo 
burocrático e retornar com as atividades”.

O PELC é um programa federal que 
busca democratizar o acesso às atividades 
esportivas e de lazer nas comunidades. En-
tre as atividades ofertadas, estão: capoeira, 
karatê, ginástica, dança, artesanato, música, 
teatro, futebol, futsal, basquete, vôlei, e han-
debol.

Sobral já havia firmado 3 convênios an-
teriores que atenderam 23 bairros da sede 

do município. Nesse próximo convênio, a 
Secretaria pretende ampliar as ações e o 
número de bairros, atendendo assim, um 
maior número de interessados.

La Tabaquera abre o 
pré-carnaval de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Cultura e Coordenadoria Especial 
de Políticas Públicas de Juventude, realiza 
no próximo sábado (1º), a abertura do pré-
-carnaval de Sobral, com apresentação do 
grupo La Tabaquera.

A La Tabaquera, comandada pelos mú-
sicos pernambucanos Caçapa e Alessandra 
Leão é uma festa dedicada à música do Ca-
ribe, América do Sul e África. A promessa é 
de não deixar ninguém parado, ao som de 
muita cumbia, merengue, guaracha, calyp-
so, bachata, carimbó, biguine, highlife, por-
ro, merecumbé, palenque e guajira.

A festa, programada para começar às 
21h, na ECOA, terá como entrada 1 quilo de 
alimento não perecível.

Prefeito Veveu assinará decreto de implantação da 
Escola de Tempo Integral na segunda, 3

O Prefeito Veveu assina, na segunda-
-feira (03/02), às 11h, no auditório do 
Paço Municipal, o Decreto que regu-

lamenta a implantação das Escolas de Tempo 
Integral em Sobral. As escolas terão o nome 
de “Colégio Sobralense Experimental” e os 
dois primeiros serão implantados na sede, 
no Parque Santa Clara, e o outro no distrito 
de Aracatiaçu. Na ocasião, o Prefeito Veveu 
também firma convênios com o Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e o 
Instituto Natura, que são parceiros na implan-
tação da Escola de Tempo Integral em Sobral.

A meta é construir 17 escolas de Tem-
po Integral que terão capacidade para 500 
alunos que vão estudar do 6º ao 9º ano e 
terão 12 salas de aula, administração, biblio-
teca, sala multimídia, laboratórios de física, 
química, biologia e matemática, bloco do 
recreio (cozinha, despensa, banheiros, ves-
tiários, armários para os alunos guardarem 
seus pertences e espaços de descanso após 
o almoço), quadra poliesportiva e anfitea-
tro, onde os alunos passarão as 9 horas que 
estiverem na escola.

Os alunos do Colégio Sobralense Expe-
rimental terão uma grade curricular amplia-
da com 7 aulas semanais de matemática e 7 
de português, enquanto nas outras escolas 
normalmente são 5. Além desse conteúdo 
normal, serão ofertadas disciplinas diferen-
ciadas como Projeto de Vida, Protagonismo 
Juvenil, Introdução à Pesquisa, Formação 
Humana e Práticas Experimentais nos labo-
ratórios.

De acordo com o Secretário de Educa-
ção, Júlio Cesar Alexandre, o primeiro Colé-
gio Sobralense a funcionar será o do Parque 
Santa Clara, no dia 24 de fevereiro. “Todo o 
núcleo gestor e professores dessas escolas 
foram selecionados e passaram por uma 
formação. Pelo método da política educa-
cional de Sobral essas escolas têm tudo para 
estar entre as melhores do Brasil”, avalia.

Primeiro Colégio Sobralense deverá ser inaugurado na sede, no Parque Santa Clara, ao lado da Policlínica


