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A Secretaria da Gestão promoveu, na 
manhã desta quarta-feira (24), a 13ª edição 
do treinamento ‘Alinhamento das rotinas 
na utilização dos Sistemas de Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) e Declaração Di-
gital Mensal de Serviços (DMISS On-Line)’. Já 
estão abertas as inscrições para a próxima 
turma no site da secretaria.

O treinamento foi realizado no auditó-
rio da Prefeitura e reuniu contadores e em-
presários, que receberam “esclarecimentos 
acerca das funcionalidades dos sistemas, bem 
como dos prazos e outros aspectos legais para 

cumprimento das obrigações principais e 
acessorias”, destacou a explica a gerente res-
ponsável pelo Programa, Ana Paula Guerrei-
ro. Saiba mais: (88) 3613-4084.

Treinamento para uso dos sistemas de Nota 
Fiscal Eletrônica e Declaração Digital Mensal 
reuniu contadores e empresários

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral) iniciou, na última 
segunda-feira (15), o curso profissionalizante 
‘Escola Livre de Teatro’, para 48 alunos. A for-
mação conta com o patrocínio da Petrobrás 
e integra o projeto ‘Vidas em Ascensão’, que 
oferece qualificação profissional gratuita.

Com aulas ofertadas às terças, quartas 
e quintas-feiras, das 18h às 21h30, na sede 
da Ecoa  Sobral, o curso é composto por 800 
horas aula e traz em seu cronograma forma-
ção técnica e estética para atores e atrizes, 
sendo uma escola experimental para a con-
dução didática de pesquisas e montagens 
teatrais. 

Com o apoio da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria da Cultura e do Turis-
mo, a formação é realização da Escola Nova 
de Artes e Ofícios, juntamente com a Ecoa 
Sobral. Mais informações: site - ecoasobral.
org ou (88) 3111-1661.

Vidas em Ascensão
Ecoa Sobral dá início ao curso ‘Escola Livre de Teatro’

A Escola José da Matta e Silva ofere-
ce duas vagas para Cuidador Educador de 
crianças com necessidades especiais. O pro-
fissional auxiliará alunos com necessidades 
especiais na realização de suas atividades 
em sala de aula regular, com carga horária 
de 20 horas semanais, no turno da tarde.

Para se candidatar às vagas é necessário 
ser estudante do curso de pedagogia; ser 
maior de 18 anos; ter disponibilidade no 
turno da tarde; ter interesse pela área de 
educação inclusiva; ser criativo e dinâmi-
co; ter postura ética, maturidade emocio-
nal, desenvoltura e boa comunicação. Os 
interessados deverão levar currículo para a 
Escola José da Matta e Silva, situada na Rua 
José de Arimateia Monte e Silva, s/n, Junco, 
próximo do Supermercado Lagoa.

Escola José da Matta
oferece duas vagas para 

Cuidador Educador

Nesta quarta-feira (24), os jovens da Es-
tação Juventude Nova Caiçara, alunos do 
curso de Enfermagem da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú (UVA) e adolescentes 
da Guarda Mirim de Sobral se mobilizaram 
para levar informações sobre o combate ao 
mosquito Aedes aegypti e as doenças trans-
mitidas por ele, dengue, chicungunya e zika.

Com cerca de 50 pessoas, o grupo per-
correu todas as estações do Metrô de So-
bral e abordando passageiros em uma blitz 
móvel, entregando folhetos, adesivos e car-
tazes. “Nós começamos pela Linha Norte do 
Metrô, da Cohab III ao Novo Recanto. Depois 
fizemos o mesmo trabalho na Linha Sul, indo 
do Sumaré à Cohab II”, explicou a coorde-
nadora pedagógica da Estação Juventude 
Nova Caiçara, Rogena Saboia. “Com essa 
ação nós conseguimos alertar mais de 200 
pessoas que usam diariamente o Metrô de So-
bral, sobre a importância de fazermos a nossa 
parte no combate ao mosquito”, concluiu.

Estação Juventude Nova 
Caiçara promove mobilização 

de combate ao mosquito Aedes 
aegypti no Metrô de Sobral

Sobral sediará 2º Seminário do Pacto pelo Ceará 
Pacífico nesta quinta-feira (25)

Sobral receberá, nesta quinta-feira (25), 
o 2º Seminário Territorial do Pacto pelo 
Ceará Pacífico, a partir das 8h30, na 

Escola Estadual Lysia Pimentel Gomes. O 
evento contará com a presença da vice-go-
vernadora Izolda Cela, além de instituições, 
lideranças e comunidade da Vila União, bair-
ro Cidade José Euclides e Residencial Nova 
Caiçara, território onde será implantado pi-
loto do Ceará Pacífico.

“Vamos construir, junto com a comunida-
de e o município, que será um parceiro fun-
damental, uma matriz de projeto que sejam 
demandas importantes para as pessoas que 
moram nessas comunidades. A participação 
das pessoas é fundamental porque Prefeitu-
ra e Estado não resolvem os problemas da 
comunidade se não tiver a participação e a 
responsabilidade de todos”, explicou a vice-
-governadora.

Como parte das ações de segurança pú-
blica do Ceará Pacífico em Sobral foi implan-
tado o Batalhão de Policiamento de Rondas 
de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e 
a Coordenadoria Integrada de Operações 
Aéreas (CIOPAER), beneficiando toda a Re-
gião Norte. “Será reforçada a presença osten-
siva do policiamento. Teremos uma base fixa 
da Polícia Militar para garantir a presença 
maior de segurança na região. Além de ações 
na área de segurança pública, o Ceará Pacífi-
co prevê ações de âmbito social com melho-

rias na urbanização, melhoria de iluminação, 
projetos sociais que visem garantir oportu-
nidades para a juventude”, destacou Izolda 
Cela.

Coordenado pela vice-governadora Izol-
da Cela, o Pacto pelo Ceará Pacífico tem três 
eixos de atuação: segurança cidadã e justi-
ça, com reforço do efetivo policial; qualida-
de de vida e desenvolvimento; prevenção 
social e oportunidades para a juventude. A 
meta é a melhoria do contexto urbano, por 
meio de ações que possibilitem o monitora-
mento e a avaliação contínua da sociedade, 

criando as condições de acolhimento das 
populações mais vulneráveis e o enfrenta-
mento da violência.

Sucesso de Sobral na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas será retratado em série de reportagem

Sobral está recebendo desde a quarta-
-feira (24), uma equipe de reportagem do 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada 

(Impa), que promove a Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas (OB-
MEP). O sucesso do Município na OBMEP 
será retratado numa série de reportagens 
sobre escolas que vêm se destacando na 
competição.

A equipe visitou o Colégio Sobralense 
Maria Dorilene Arruda Aragão e a Escola 
Deliza Lopes, no distrito de Patos, para co-
nhecer as rotinas e as estratégias adotas no 
ensino da matemática, além de entrevistar 
diretores, professores e alunos premiados. 
Nesta quinta-feira (25), serão visitadas as 

famílias de três alunos premiados para evi-
denciar o contexto socioeconômico em que 
vivem e o impacto que essas premiações ti-
veram nas suas vidas.

Sobral teve 133 premiações na OBMEP 
2015, com 19 medalhas, sendo três de ouro, 
três de prata e 13 de bronze, além de 114 
menções honrosas. Também foram premia-
das quatro escolas municipais por terem se 
destacado na OBMEP 2015: Escola José Pa-
rente Prado, Colégio Sobralense de Tempo 
Integral Maria Dorilene Arruda Aragão e Es-
cola José Inácio Gomes Parente.

Mais 144 famílias receberão apartamentos no 
Residencial Nova Caiçara

Dando continuidade a 4ª entrega de 
apartamentos, mais 144 famílias receberão 
unidades habitacionais no Residencial Nova 
Caiçara. O acréscimo no número de habi-
tações foi confirmado durante encontro, 
realizado nesta quarta-feira (24), no Centro 
de Convenções de Sobral. Na ocasião foram 
definidos bloco, andar e apartamento, onde 
cada um dos beneficiários irá morar. Com 
isso, já no início de março, serão entregues 
um total de 976 unidades.

Os apartamentos possuem dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e área de servi-
ço, totalizando 43 m². Ao todo, mais de 15 
mil pessoas irão morar no Residencial Nova 
Caiçara, que conta com 3.364 apartamen-
tos, construídos através do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, numa parceria entre a 

Prefeitura de Sobral, Governo do Estado do 
Ceará e Governo Federal.

Além dos representantes das famílias 
beneficiadas, o sorteio contou com a pre-
sença da secretária de Urbanismo, Patrimô-
nio e Meio Ambiente de Sobral; Gizella Go-
mes, e dos técnicos da equipe de habitação 
de Sobral.


