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Guarda Municipal de Sobral terá Comissão 
de Estudos para Elaboração do Plano de 
Cargos e Carreiras

Buscando a valorização do profissional 
e o melhor desempenho das funções dos 
Guardas Municipais e Agentes de Trânsito 
de Sobral, a Secretaria de Cidadania e Segu-
rança do Município está criando a Comissão 
de Estudos para Elaboração do Plano de 
Cargos e Carreiras da categoria. A iniciativa  
foi apresentada durante entrevista coleti-
va, nesta quinta-feira (7), na Secretaria de 
Cidadania e Segurança do Município. “A co-
missão irá estudar casos concretos de cidades 
com realidades próximas à de Sobral, como 
população, número de efetivo e área urbana; 
para, a partir desses dados, formular o Plano 
a ser implantado no Município”, explicou o 
secretário de Cidadania e Segurança, major 
Erlânio Matoso.

 Composta por cinco guardas municipais 
e três agentes de trânsito, a comissão apre-
sentará a minuta ao prefeito de Sobral, Veveu 
Arruda, após finalização, que encaminhará 
o projeto para a Câmara dos Vereadores. A 
criação da Comissão é mais uma das ações 
realizada pela gestão Municipal em busca da 
valorização dos profissionais que compõem 
a Segurança Pública do Município.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura de Sobral promove formação para 
professores e coordenadores

Visando aprimorar o trabalho dos pro-
fessores em sala de aula, a Secretaria de 
Educação de Sobral promoveu, no dias 31 
de março e 1º de abril, curso de formação 
para professores da Educação Infantil II e V. 
Os educadores receberam orientações so-
bre material didático e conteúdos a serem 
trabalhados com os alunos durante todo o 
mês, além de aspectos como o desenvolvi-
mento infantil, a importância da brincadeira 
e como deve ser o diálogo com a criança.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Secretaria do Esporte 
promove minicurso de 

capacitação em Badminton

Estagiários do Núcleo de Atenção Es-
portivo Social (Naes) e do Agita Sobral 
participaram, na última terça (5) e quarta-
-feira (6), do ‘Curso de Capacitação em 
Badminton: Teoria e Prática’. A formação 
teve como objetivo tornar os 25 acadêmi-
cos em multiplicadores da modalidade no 
Município. O curso foi ofertado pela Pre-
feitura de Sobral, por meio da Secretaria 
do Esporte.

Em Sobral, o Badminton já possui 
duas turmas com 25 participantes cada. 
As aulas acontecem todas as terças e 
quartas-feiras, das 15h às 16h, no Ginásio 
Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, e aten-
dem crianças e jovens de 7 a 21 anos, par-
ticipantes do Naes.

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

Prefeitura realiza sonho de 30 casais do 
Jordão com casamento comunitário

Nesta sexta-feira (8), a Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Comba-

te à Extrema Pobreza de Sobral (Seds), irá 
realizar o sonho de 30 casais moradores do 
distrito de Jordão, com o terceiro casamen-
to comunitário do Projeto ‘Famílias de Fato 
e de Direito’. Como nos casamentos ante-
riores, a cerimônia terá uma celebração 
ecumênica, além da presença de um juiz de 
paz. O enlace matrimonial, que conta com 
o apoio do grupo ‘Mulheres Solidárias’, está 
marcado para 18h, na Escola Municipal José 
Inácio.

Durante os últimos meses, os casais 
foram preparados para o grande dia pela 
equipe do Centro de Referência de Assis-
tência Social de Jaibaras (Cras), que atende 
os distritos de Jaibaras, Jordão, Rafael Arru-
da, Aprazível, Bonfim e São José do Torto. 
“Estes casais participaram de diversas pales-
tras que abordaram temas como afetividade 
e renúncia, aspectos jurídicos do casamento 
civil, planejamento familiar e educação fi-
nanceira. Tudo isso tem o objetivo de os aju-

dar a ter uma relação mais duradoura”, afir-
mou a titular da Seds, Valdízia Ribeiro.

O primeiro casamento comunitário do 
projeto ‘Famílias de Fato e de Direito’ acon-
teceu em julho de 2015, no Residencial 
Nova Caiçara, e o segundo em novembro, 
do mesmo ano, nos Conjuntos Jatobá I e II. 

Com estes casais do distrito de Jordão, já 
são 80 casais com alguma vulnerabilidade 
social no Município que realizam o sonho 
do matrimônio. O projeto conta, ainda, com 
apoio da Secretaria de Urbanismo, Patrimô-
nio Histórico e Meio Ambiente e com a par-
ceria do Cartório Modesto de Carvalho.

 54ª FEIRART acontece nesta sexta-feira (8) e sábado (9) em Sobral
Considerada a maior feira do Estado, a 

‘Feira de Artesanato do Ceará’ (FEIRART) 
acontecerá nesta sexta-feira (8) e sábado 
(9), a partir das 17h, na Praça do Theatro São 
João. Em sua 54ª edição, a FEIRART contará 
com 200 expositores de todas as regiões do 
Estado, shows artísticos com as bandas Kbra 
da Peste (sexta) e Vammus Forrozão (sába-
do), além de oficinas de artesanato e diver-
sas opções de comidas típicas.

“Além de gerar renda e oportunidade de 
comercialização de produtos regionais, a FEI-
RART divulga o melhor do artesanato cearen-
se apresentando as novas tendências dessa 
arte que define tão bem o nosso Ceará”, in-
formou a secretária da Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE) de Sobral, 

Daniela Costa.
Com o legítimo artesanato cearense, a 

FEIRART é uma realização do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social, em parceria com 
a Prefeitura de Sobral, por meio da STDE, 
Central de Artesanato do Ceará (CEART) e 
Agência de Desenvolvimento Econômico e 
Social.

Serviço:
54ª FEIRART
Data: 8 e 9 de abril
Local: Praça do Theatro São João
Horário: 17h
Acesso: Gratuito

Alunos do IFCE fazem visita técnica à Associação 
dos Agentes Ambientais da Região Leste de Sobral

Na última quarta-feira (6), a coordena-
dora da Coleta Seletiva de Sobral, Cirliane 
Viana, acompanhou os alunos do curso de 
Saneamento Ambiental do Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia (IFCE) à Associação 
dos Agentes Ambientais da Região Leste de 
Sobral (Agamsol), no distrito de Aracatiaçu. 
O objetivo do encontro foi apresentar aos 

estudantes o processo de reciclagem reali-
zado pela cooperativa.

“É de suma importância sensibilizar a so-
ciedade sobre o impacto da reciclagem no 
meio ambiente. Os alunos do IFCE tiveram a 
oportunidade de conhecer o belíssimo traba-
lho realizado pela Agamsol, através do Padre 
Manoelito Vieira, que mostrou como é realiza-
do o processo de transformação de materiais 
recicláveis, como garrafas pet em vassouras, 
por exemplo, e os outros fatores decorrentes 
desse trabalho, como a geração de emprego 
e renda aos catadores e a desobstrução do 
acúmulo de lixo na região”, destacou Cirliane 
Viana.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Theatro São João receberá 
o espetáculo ‘Uma Noite no 

Cinema’

O Theatro São João receberá neste sá-
bado (9) e domingo (10), às 20h, o espe-
táculo de dança ‘Uma Noite no Cinema’. 
Desenvolvida há nove anos, a apresenta-
ção trará coreografias inspiradas em pro-
duções cinematográficas de grade suces-
so e muita interação dos bailarinos com o 
público.

Com classificação livre, o espetáculo é 
uma realização do Espaço de Dança Valé-
ria Sousa e conta com o apoio da Prefei-
tura de Sobral, por meio da Secretaria da 
Cultura e do Turismo.

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

O segundo casamento comunitário foi realizado em novembro de 2015 nos Conjuntos Jatobá I e II.


