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É com enorme pesar que o prefei-
to Clodoveu Arruda e toda sua equipe 
vêm manifestar consternação pela ir-
reparável perda que se deu, na manhã 
desta terça-feira (12), com o falecimen-
to do Sr. José Maria de Sousa Rosa, se-
cretário da Gestão da Prefeitura Munici-
pal. Homem valoroso, José Maria tinha 
exemplar espírito público e deu rele-
vante contribuição a Sobral, terra que 
adotou como lar. Considerando isto, o 
Prefeito decretou luto oficial no Municí-
pio nos dias 12, 13 e 14 deste mês.

Na manhã desta quarta-feira (13), 
foi realizada, em Sobral, missa de corpo 
presente no Cemitério Jardim Eterno, 
da Funerária São Francisco.
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Artesãos de Sobral e da Região Norte participam 
de III Seminário de Certificação do ‘Selo Ceart’

Cerca de 150 artesãos de Sobral e da Re-
gião Norte participaram, na quinta-feira (7) 
e sexta-feira (8), no Centro de Convenções 
de Sobral, do III Seminário de Certificação 
do Selo Ceart. Realizado pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social (STDS) e da Central 
de Artesanato do Ceará (Ceart), o Seminário 
contou ainda com a apoio da Prefeitura de 
Sobral, através da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico.

De acordo com a secretária da Tecnolo-
gia e Desenvolvimento Econômico de So-
bral, Daniela Costa, “durante o Seminário, os 
artesãos puderam receber orientações sobre 
a identidade cultural, qualidade, ergonomia e 

estética dos produtos, tipo de matéria prima 
utilizada na confecção das peças de artesa-
nato, além disso, receberam o ‘Selo Ceart’ de 
autenticidade e qualidade do nosso genuíno 
artesanato cearense,” afirmou.

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

Despertar Criativo
Estudantes da Escola Luís Felipe participaram 
de palestras sobre empreendedorismo

Cerca de 200 alunos de 2º e 3º anos do 
ensino médio da Escola Luís Felipe estive-
ram no auditório da escola na manhã da 
terça-feira (12) participando de mais uma 
edição do programa Despertar Criativo. O 
programa é desenvolvido pela Coordena-
doria de Juventude da Prefeitura de Sobral e 
busca estimular o empreendedorismo entre 
os jovens por meio de palestras e oficinas.

Com o objetivo de estimular o protago-
nismo juvenil, o Despertar usa linguagens 
da economia criativa, potencializando habi-
lidades artísticas e tecnológicas dos jovens, 
mostrando que existem formas promisso-
ras de empreender através da criatividade. 
Além da palestra, o programa ainda auxilia 
os jovens no desenvolvimento dos projetos, 
com encaminhamentos para parceiros.

“Visitamos as escolas de ensino médio do 
município buscando despertar nos jovens o 
empreendedorismo criativo, por meio de pai-
néis, palestras, oficinas e cursos nas diversas 
áreas da economia criativa”, explicou o coor-
denador de Juventude, Igor Bezerra.

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

Secretaria de Cidadania e Segurança realiza 
vistoria preventiva nos reservatórios de Sobral

Estudando o planejamento de abasteci-
mento do Município no segundo semestre 
desse ano, o secretário municipal de Segu-
rança e Cidadania, major Erlânio Matoso, 
esteve com o coordenador da Defesa Civil 
de Sobral, Rinaldo Nogueira, visitando os 
açudes da região, na tarde da última quinta-
-feira (07).

A vistoria se deu também devido à pre-
ocupação com o volume dos reservatórios 
após as chuvas de fevereiro que, apesar de 
constantes, não causaram mudanças sig-
nificativas no nível dos açudes. “Esse dado 
servirá para que possamos planejar o abaste-

cimento com os carros pipas, que já ocorrem 
hoje mesmo sem estarmos no período mais 
seco que ocorre no segundo semestre”, desta-
cou o Secretário.

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

Caminhão do Peixe atenderá 
moradores dos bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo

Entre os dias 13 e 15 de março, das 7h 
às 13h, o Caminhão do Peixe estará nos 
bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cris-
to. Desenvolvido pela Prefeitura Munici-
pal e coordenado pela Secretaria da Agri-
cultura e Pecuária, o Projeto Caminhão 
Feira do Peixe leva à população sobralen-
se peixe e derivados (bolinha, linguiça e 
filé de peixe) a preços mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, bene-
ficia ainda os produtores da Região, in-
crementando o comércio do pescado no 
Município.

Prefeitura promove reunião intersetorial para definir
esquema de segurança dos jogos do Guarany

Para garantir a segurança de torcedores 
durante os jogos do Guarany, que aconte-
cerão nesta semana, no Estádio do Junco, o 
secretário do Esporte, Rosaldo Freire,  e o se-
cretário de Cidadania e Segurança, Erlânio 
Matoso, se reuniram para definir a estraté-
gia de segurança das partidas. O encontro, 
realizado na segunda feira (11), contou ain-
da com representantes de órgãos ligados à 
segurança pública do município.

Na quarta-feira (13), a partida contra o 
Curitiba, afaz parte da fase classificatória da 
Copa do Brasil. Já no domingo (17), o Gua-
rany enfrenta o Fortaleza, pela semifinal do 
Campeonato Cearense. Durante a reunião, 
foram discutidos o acesso e saída das tor-
cidas, o tráfego de moradores, além de ser 
apresentado o Plano de Segurança a ser 
executado.

Participaram da reunião representantes 
da Polícia Militar do Ceará (Policiamento Os-
tensivo Generalizado - POG, Ronda e Raio); 

Cidadania e Segurança (Guarda Municipal e 
CTTU), Guarany Sporting Clube e torcidas 
organizadas. 

Nota de Pesar

Nesta quarta (13)
130 adolescentes participam de  formatura

da 24º turma do Programa Guarda Mirim

As 19h desta quarta-feira (13), o 
Boulevard do Arco será palco da 
solenidade de formatura da 24ª 

turma da Guarda Mirim, quando também 
acontecerá a despedida da 23ª turma. Ao 

todo, 130 adolescentes, com idades entre 
14 e 17 anos, que cursam a partir do 6º ano 
do ensino fundamental, passam a fazer par-
te do programa de estágio coordenado pela 
Secretaria de Cidadania e Segurança de So-

bral.
Os jovens que participam do Programa 

recebem formação moral e cívica, socioe-
ducativa, cultural e cidadã, tendo acesso a 
uma profissionalização, além de ampla in-
tegração social. O estágio tem duração de 
6 meses e, durante esse período, os adoles-
centes recebem bolsa auxílio.

Criado em 2004, a Guarda Mirim é coor-
denada pela Secretaria da Cidadania e Se-
gurança. Durante 6 meses o Programa ofe-
rece estágio para 100 jovens, que recebem 
bolsa auxílio e participam de atividades de 
formação cidadã e de profissionalização, 
promovendo a integração social e o desen-
volvimento pessoal.

Serviço:
Despedida da 23º e Formatura
da 24º  Turma da Guarda Mirim 
Local: Boulevard do Arco
Data: 13 de abril (quarta-feira)
Horário: 19h.


