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O Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão promo-
veu, nesta segunda-feira (14), a segunda edição do Prêmio Seguir, 
no Centro de Convenções. A solenidade reuniu alunos, educadores 

e pais com o objetivo de celebrar e reconhecer as conquistas dos 
alunos durante este ano de 2015. Na ocasião, também foram home-
nageados gestores, professores e funcionários pela dedicação com a 
qual desempenham suas funções e contribuem para os bons resul-
tados dos alunos.

Foram premiados 264 alunos, por resultados na vida acadêmica 
e na parte diversificada, nas categorias: Destaque do Conselho de 
Líderes, Eu Posso ser Líder, Eu sou Protagonista, Exemplo de Supera-
ção, Eu Tenho Talento, Super Escritores, Alunos Olímpicos, Atividades 
Esportivas, Artísticas e Culturais.

“Celebramos as conquistas de vida, as conquistas pessoais de cada 
um desses jovens, que ajudamos a formar autônomos e protagonistas 
de suas vidas, jovens solidários que se prontificam a serem soluções dos 
problemas que o cercam e jovens competentes academicamente que 
podem planejar e estabelecer objetivos, pensar estratégias para alcance 
a curto, médio e longo prazo de suas metas pessoais”, explicou o diretor 
do Colégio, Pedro Grandson.

Quarta-feira (16)
514 policiais e bombeiros militares da Região Norte 

serão promovidos, durante Solenidade em Sobral

O Governo do Estado do Ceará reali-
zará, nesta quarta-feira (16), às 18h, 
no Boulevard do Arco, em Sobral, 

solenidade de promoção de 514 policiais e 
bombeiros militares da Região Norte. Numa 
conquista histórica para a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros do Ceará, 9.200 milita-
res serão promovidos em todo o Estado, em 
dez solenidades que serão realizadas, entre 
os dias 16 e 23 de dezembro, em Fortaleza e 
em oito cidades do Interior.

Assinada pelo governador Camilo San-
tana em 22 de abril, a Lei das Promoções foi 
aprovada por unanimidade pelos deputa-
dos e sancionada no dia 25 de maio, duran-
te a comemoração dos 180 anos da Polícia 
Militar do Ceará. A medida institui um fluxo 
regular e automático na carreira dos oficiais 
e praças estaduais.

A iniciativa é mais um passo na valoriza-
ção da segurança pública cearense. Nesta 
lista constam iniciativas importantes como 
a criação do Batalhão de Divisas e a inte-
riorização do Batalhão do Raio e da Coor-

denadoria Integrada de Operações Aéreas 
(Ciopaer). Os resultados já podem ser sen-
tidos, como a redução de 9,8% nas mortes 
violentas no ano e 396 vidas salvas em 2015, 

se comparados ao mesmo período do ano 
passado. 

Prêmio Seguir
Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão premia 264 alunos

Radialistas sobralenses são reconhecidos 
com Prêmio Parceiros Sociais

O chefe de gabinete, Luciano Arruda, 
entregou, nesta terça-feira (15), o ‘Prêmio 
Parceiros Sociais 2015’ para os radialistas 
Carlos Torres, Viana Farias e Magela Galvão 
pela contribuição na divulgação das ações 
e programas da Prefeitura em prol das fa-

mílias que mais precisam. “Há 30 anos que 
trabalho na imprensa e nunca nenhum gestor 
havia reconhecido o nosso importante traba-
lho. Estou muito feliz com essa premiação”, 
afirmou Viana Farias.

Disputadas na última quarta-feira (9), no 
Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, as 
finais do Campeonato Sobralense de Futsal 
consagraram os campeões 2015 da com-
petição nas categorias sub 7, 9, 17,  adulto 

masculino e feminino.
Durante a disputa, que reuniu um pú-

blico de aproximadamente 2 mil especta-
dores, foram consagradas as equipes Real 
Madrid (sub 7), Real Madrid (sub 9), José 
Romão (sub 17), Inta (feminino) e Diretoria 
Futsal (masculino).

Com a participação de 108 equipes de 
37 clubes, divididas em nove categorias 
entre adulto, masculino e feminino, o 57º 
Campeonato Sobralense de Futsal, foi uma 
realização da Liga Sobralense de Futebol de 
Salão, com o apoio da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria do Esporte.

Final do Campeonato Sobralense de Futsal 
reúne público de 2 mil pessoas

Para proporcionar lazer aos jovens, a 
Coordenadoria de Juventude da Prefei-
tura de Sobral programou diversas ativi-
dades para todo o mês de dezembro na 
‘Estação do Esporte’. Torneios de futsal e 
futebol de travinha, jogos de mesa, ping-
-pong, aeróbica e manhã de lazer fazem 
parte da programação voltada para os 
jovens das Estações Juventude do Novo 
Recanto, Nova Caiçara e Mucambinho.

As atividades esportivas são gratuitas 
e desenvolvidas com a colaboração da 
Secretaria do Esporte. “Acreditamos que 
podemos descobrir grandes talentos, 
mas o nosso maior objetivo é oferecer a 
esses jovens uma vida saudável, com op-
ções de lazer por meio da prática esporti-
va”, explicou o coordenador de Juventu-
de, Igor Bezerra.

As Estações Juventude foram inau-
guradas pelo prefeito Veveu Arruda para 
ampliar o acesso dos jovens às políticas, 
programas e ações que assegurem seus 
direitos, promovendo a cultura de paz. 
Saiba mais: (88) 98838-0217 - mande um 
WhastApp.

Em dezembro
Prefeitura de Sobral promove 

atividades na ‘Estação do 
Esporte’

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), realizou no 
último sábado (5), a Feira de Negócios e 
Artes do Jaibaras  (Fenaja). Com o apoio 
de lideranças comunitárias do distrito, o 
evento reuniu 20 expositores de artesa-
nato, confecção, plantas e gastronomia.  
Desfile de moda e apresentações cultu-
rais também foram realizados, durante a 
feira.

A Fenaja é uma ação do Projeto Cir-
cuito de Feiras nos bairros e distritos, do 
Programa Trabalho Pleno, da Prefeitura 
de Sobral, coordenado pela STDE, com o 
objetivo de promover o comércio e ser-
viços de empreendedores dos bairros e 
distritos.

Prefeitura promove ‘Feira de 
Negócios e Arte’ no distrito 

de Jaibaras

Com o tema ‘Luz, Ciência e Vida’, será realizada, no próximo 
sábado (19), em Sobral, a Feira Ceará faz Ciência. Com o objetivo 
de despertar vocações e identificar jovens talentosos, estimulan-
do e fomentando o interesse pela área científica e tecnológica, o 
encontro acontecerá, das 16h às 20h, na Praça do Patrocínio.

Em sua quinta edição, a feira, que é voltada para escolas pú-
blicas de ensino fundamental II, médio e técnico, irá apresentar 
20 trabalhos científicos de estudantes da região Norte. Os estu-
dantes ganhadores receberão tablets e kits científicos.

A ‘Ceará faz Ciência’ é uma realização do Governo do Estado do Ceará, através da Secre-
taria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, em parceria com a Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE).

V Edição da Feira ‘Ceará faz Ciência’ 
acontece em Sobral, neste sábado (19)

Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Casa Civil.


