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Guarda Municipal inicia segunda turma
do Curso de Abordagem Tática

Mais 30 guardas municipais estão parti-
cipando, desde o dia 18 de abril, do Curso 
de Abordagem Tática oferecido pela Secre-
taria de Cidadania e Segurança de Sobral. O 
curso tem duração de 30 horas aula práticas 

que abordam patrulhamento, controle de 
distúrbios (CDC) e confronto em ambiente 
confinado (CQB).

Tendo como instrutor o major Cleilson 
Pinho, do Batalhão de Choque, o curso será 
finalizado na sexta-feira (22), totalizando 60 
profissionais capacitados em duas turmas. 
Para o secretário da pasta, Erlânio Matoso, 
a oportunidade é mais uma das ações de 
valorização ao profissional que estão sendo 
aplicadas na Secretaria. “Gratuito e de par-
ticipação voluntária, o Curso de Abordagem 
Tática é uma oportunidade de capacitação 
profissional a disposição dos nossos colabo-
radores”, afirmou.

Abertas as inscrições seletivas dos
Jogos Escolares Sobralenses

Estão abertas, até a próxima segunda 
-feira (25), inscrições para as seletivas dos 
Jogos Escolares Sobralenses (JES), que po-
dem ser feitas pela página da Secretaria do 
Esporte de Sobral www.sobral.ce.gov.br/
site_novo/sec/esporte/. A entrega das fi-
chas será no horário de 8h às 14h na sede da 
Secretaria do Esporte, no Ginásio Poliespor-
tivo Dr. Plínio Pompeu.

 O JES acontecerá entre os dias 26 de 
abril a 05 de maio, nas categorias 12 a 14 
e de 15 a 17 anos, masculino e feminino, 
e contará com 11 modalidades: Basquete, 
Futsal, Handebol, Voleibol, Voleibol de Areia, 
Xadrez, Atletismo, Badminton, Ciclismo, Na-
tação e Tênis de Mesa.

 O Congresso Técnico irá acontecer dia 
25, na sala de atividade física do Ginásio 

Poliesportivo Dr. Plinio Pompeu. A ocasião 
consiste na reunião dos organizadores dos 
jogos, professores e técnicos para apresen-
tação do regulamento e esclarecimento de 
possíveis dúvidas. 

 Os Jogos Escolares Sobralenses são uma 
realização da Secretaria do Esporte em par-
ceria com a Secretaria de Educação e apoio 
do CREDE 6.

Campeãs do carnaval
de Sobral 2016

recebem premiação

Na última sexta-feira (15), a Prefeitura 
de Sobral, por meio da Secretaria da Cul-
tura e do Turismo, e o North Shopping 
Sobral premiaram as Escolas de Samba 
vencedores do desfile de Carnaval 2016. A 
solenidade aconteceu na Casa da Cultura 
e premiou as agremiações Unidos do Alto 
do Cristo e Princesa do Samba, Estação 
Primeira do Sinhá Sabóia e Acadêmicos 
do Dom Expedito, com o primeiro, segun-
do e terceiro lugar, respectivamente.

“Nós do bairro Alto do Cristo trabalha-
mos o ano inteiro e esta vitória foi de toda 
a comunidade que se empenhou para 
fazer um desfile bonito na Avenida e nos 
fez vencedores,” comemorou o presidente 
da Unidos do Alto do Cristo, Raimundo 
Gonzaga dos Santos. Além dos represen-
tantes das escolas campeãs, comparece-
ram a premiação a titular da Secretaria da 
Cultura e Turismo, Eliane Leite; secretário 
adjunto da Cultura, Carlos Moledo; diretor 
financeiro da Ecoa Sobral, Gualberto Ara-
gão; e a superintendente do North Shop-
ping Sobral, Carla Werneck.

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

Amigos da Leitura

“A Escola José da Matta e Silva aju-
dou-me a conhecer mais os livros, ser 
melhor nas produções escritas, na reso-
lução de atividades de compreensão e 
também a envolver-me em projetos de 
leitura, fazendo-me superar a timidez. 
Com isso aprendi a expressar-me melhor 
e despertei o interesse para participar do 
Projeto ‘Amigos da Leitura’, que desen-
volve a minha habilidade autônoma da 
contação de histórias”.

[Ana Risla Brito Souza, aluna do 5º 
ano da Escola José da Matta e Silva]

I Encontro de Política Cultural de Sobral
reúne articuladores e sociedade civil

O teatro da Escola de Cultura, Comuni-
cação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) foi palco, 
no último sábado (16), do I Encontro de Po-
lítica Cultural de Sobral, que reuniu articula-
dores e sociedade civil para debater as polí-
ticas culturais desenvolvidas no Município, 

bem como os avanços do Sistema Munici-
pal de Cultura, aprovado pela Lei Municipal 
nº 1.471, de 03 de junho de 2015.

Durante o encontro, que também con-
tou com a realização da eleição dos conse-
lheiros da sociedade civil para o Conselho 
Municipal de Política Cultural, foram rea-
lizados vários debates, fóruns setoriais e 
territoriais, com o objetivo de expor as atri-
buições e áreas de atuação dos presentes 
como membros, titulares ou suplentes no 
Conselho.

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

Programa CNH Popular atende população
Sobralense entre os dias 25  29 de abril

O Detran, em parceria com a Pre-
feitura Municipal de Sobral e o 
Sindicato das Auto Escolas do 

Ceará, irá realizar no Município, entre os dias 
25 e 29 de abril, o atendimento do Progra-
ma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

Popular. O serviço será ofertado na Unidade 
Regional do Detran em Sobral.

Os candidatos devem ser maiores de 18 
anos, não possuir CNH e apresentar, no ato 
da inscrição, Identidade, CPF, comprovante 
de residência e comprovante de matrícula 

em escola pública. O programa CNH Popu-
lar visa também atender aos beneficiários 
do Bolsa Família; egressos do sistema pe-
nitenciário e portadores de deficiência físi-
ca.

O interessado deve comparecer portan-
do via original e cópia de toda a documen-
tação inscrita no precadastro. O resultado 
será imediato e o Detran divulgará a etapa 
de realização dos exames iniciais, assim 
como local e data para o atendimento  da 
biometria.

O precadastro pode ser realizado até 
sexta-feira (22), das 8h às 17h na unidade 
da Vapt Vupt de Sobral ou pelo site: www.
detran.ce.gov.br

Serviço:
Precadastro
Vapt Vupt Sobral
Rua Coronel José Silvestre, 201, Centro.
Telefone: (88) 3695-3100
Horário de Atendimento: 8h às 17h.
Validação
Detran Sobral
Avenida John Sanford – Junco 
(88) 3677-4654
Horário de Atendimento: 8h às 17h.

VI Semana do Bebê de Sobral será realizada de 14 a 20 de maio
Para planejar a VI Semana Municipal do 

Bebê de Sobral, o comitê executivo promo-
veu encontrou intersetorial e interinstitu-
cional, que reuniu mais de 100 participantes 
na última sexta-feira (15), no Auditório da 
Escola José da Matta e Silva. Foram defini-
dos tema, ações coletivas nos territórios e as 
macro ações para este ano.

Com o tema ‘Paternagem e a cultura do 
cuidado na Primeira Infância’, a VI Semana 
Municipal do Bebê será realizada de 14 a 20 
de maio e terá na sua programação: Passe-
ata dos Bebês/Estação do Brincar, Encontro 
de Promoção à Saúde do Bebê, Praça da 
Criança e o II Seminário Cuidar e Educar na 
Primeira  Infância. “Uma vasta programação 
começa a ser preparada carinhosamente, a 
partir de agora, pelos setores da saúde, edu-
cação e assistência social qualificando suas 
rotinas de trabalho para melhor atender aos 

bebês e suas famílias durante todo período 
da VI Semana do Bebê”, explica a articulado-
ra Municipal do Selo UNICEF, Carmen Soa-
res.

O encontro contou com a participação 
de coordenadores das Estações da Juven-
tude, adolescentes do Núcleo de Cidadania 
dos Adolescentes – NUCA Sobral, diretores 

dos Centros de Educação Infantil (CEI), dire-
tores das escolas municipais com Educação 
Infantil, gerentes dos Centros de Saúde da 
Família (CSF), profissionais do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família, ge-
rência da Vigilância Alimentar, coordenado-
res dos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), além de representantes das 
Organizações Não Governamentais e de es-
colas de Educação Infantil da rede privada.

Instituída pela Lei Municipal nº 
1.159/2012, em Sobral, a Semana do Bebê é 
uma importante estratégia de mobilização 
social em favor da primeira infância apoiada 
pelo UNICEF, com o objetivo de tornar o di-
reito à sobrevivência e ao desenvolvimento 
de crianças de até seis anos prioridade na 
agenda dos municípios brasileiros.


