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Secretaria de Educação de Sobral promove Seminário Municipal do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade

Para promover momentos de reflexão sobre as práticas escolares, 
a Secretaria da Educação de Sobral realizou, no dia 3 de março, o 
Seminário Municipal do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC). O evento contou com palestra sobre ‘Os direitos de 
aprendizagem das crianças e a interdisciplinaridade’, proferida pela 
diretora da Escola José Ermírio de Moraes, Profª. Lira Augusta Soares, 
além de apresentações das experiências vividas em sala de aula.

O PNAIC é um compromisso formal assumido pelos governos Fe-
deral, Estadual e Municipal em assegurar que todas as crianças este-
jam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do terceiro ano do 
ensino fundamental. Segundo o secretário da Educação, Julio Cesar 
Alexandre, em Sobral a alfabetização dos alunos já acontece até os 
7 anos de idade, ao final do segundo ano do ensino fundamental. 
“O desafio do terceiro ano é tornar as crianças proficientes em compre-
ensão textual, trabalhando com altas expectativas para o currículo da 
série”, afirmou.

No abertura do seminário, a coordenadora local do PNAIC, Jami-

le Fontelles, enfatizou a importância do Pacto e da participação e 
compromisso dos educadores. “O professor é a peça fundamental na 
aprendizagem dos alunos. Investir em sua formação gera qualificação 
na sua prática em sala de aula”, frisou.

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

GGIM discute segurança da Cavalgada de São José 
do Torto e do show do Padre Reginaldo Manzotti

Na manhã desta quarta-feira (9), os 
membros do Gabinete de Gestão 
Integrada do Município estiveram 

reunidos, na Ecoa Sobral, para tratar da se-
gurança da tradicional ‘Cavalgada de São 
José do Torto’, no próximo sábado (12), e 
do show do Padre Reginaldo Manzotti, na 
quinta-feira (17).

Para o evento do distrito de São José do 
Torto são aguardados aproximadamente 
10 mil pessoas de toda a Região Norte do 
Estado. “Este evento, já realizado há 13 anos, 
já faz parte do calendário de festividades do 
Município”, disse o secretário de Cidadania e 
Segurança de Sobral, Erlânio Matoso. “É um 
evento grande e temos que ter a preocupação 
para não haver nenhuma ocorrência grave, 
sendo 81 pessoas envolvidas diretamente”, 
explicou.

Na mesma reunião foi tratado sobre 
o esquema de segurança para o show do 
Padre Reginaldo Manzotti, evento que faz 
parte das celebrações da Semana Santa na 
Cidade e espera reunir mais de 12 mil fiéis. 

“Para este evento, no Estádio do Junco, serão 
envolvidas 161 pessoas na segurança. Quere-
mos que este evento já nos sirva de termôme-
tro para outros eventos que acontecerão, já 

no próximo mês, no mesmo local”, concluiu 
Erlânio Matoso.

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

Exposição ‘Mulheres e seus adornos’ é 
lançada no Museu Dom José

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), a Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA) e a Diocese de Sobral 
lançaram na última segunda-feira (7), no 
Museu Dom José, a Exposição ‘Mulheres e 
seus adornos’. A mostra, que compõe a pro-
gramação ‘Março Mais Mulher’, promovida 
pela Prefeitura Municipal, busca homena-
gear as mulheres sobralenses.

“Nosso desejo nesta noite é realizar uma 
justa homenagem a todas as mulheres que 
fizeram e fazem a história do nosso Municí-
pio acontecer,” destacou a titular da STDE, 
Daniela Costa, durante abertura da sole-

nidade de lançamento, que contou com 
apresentação musical dos alunos do curso 
de regência da Escola Estadual de Educação 
Profissional Lysia Pimentel Gomes.

Além do público participante, compare-
ceram ao lançamento o bispo da Diocese de 
Sobral, Dom José Luiz Vasconcelos; o reitor 
da UVA, Fabianno Cavalcante de Carvalho; a 
vice-reitora da UVA, Izabelle Mont’Alverne; 
o diretor do Museu Dom José Antenor Coe-
lho; a secretária de Desenvolvimento Social 
e Combate a Extrema Pobreza de Sobral, 
Valdízia Ribeiro; o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Sobral, Augusto Pon-
tes, e o coodenador do SineIDT, Lourenço 
Portela.

‘Mulheres e seus adornos’

A exposição estará aberta ao público, 
entre os dias 8 e 16 de março, no Museu 
Dom José (Avenida Dom José, 878 - Sobral), 
de terça a sábado, das 8h às 11h e das 14h às 
17h. Acesso: R$6 (inteira) e R$3 (meia).

Dia da Mulher
Creas homenageia mães de adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas

O Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social de Sobral (Creas) realizou, 
na última terça-feira (8) e quarta-feira (9), 
uma homenagem pelo ‘Dia Internacional 
da Mulher’ para as mães, e responsáveis, de 
adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas. A atividade envolveu dinâ-
micas, palestras e entrega de brindes.

As palestras, apresentadas pela assis-
tente social do Creas, Brígida Lima e pela 
presidente do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher de Sobral, Teresa Cristina, 
trataram de levar informações sobre os di-
reitos das mulheres e Lei Maria da Penha. 
“Esta aproximação entre o Creas e as famílias 
é essencial na busca pela superação. E neste 
processo, é necessário resgatar a autoestima 
das mães, valorizando-as, pois, elas são res-
ponsáveis pela colaboração direta na resso-

cialização dos adolescentes”, ressaltou a co-
ordenadora do Creas, Nara Mota.

Os encontros com as mãe e responsá-
veis pelos adolescentes acontece mensal-
mente e visam dar suporte às famílias para 
que exerçam o seu papel de proteção e, jun-
tos com os filhos, superem as situações de 
vulnerabilidade.

Academia da Saúde do 
bairro Cohab III comemora o 
dia internacional da mulher

Para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher, a Academia da Saúde da Co-
hab III realizou um piquenique na ma-
nhã da terça-feira (8), na praça do bairro. 
Cerca de 80 mulheres participaram do 
evento. Ao som de violão e sanfona, o 
piquenique também contou com muita 
música e dança. “É um momento para 
compartilhamos conhecimento e come-
morar o nosso dia”, explicou a gerente da 
Academia da Saúde, Larisse Ponte.

306 candidatos são 
aprovados para a segunda 

fase de seleção da 24ª 
turma da Guarda Mirim

A Secretaria de Cidadania e Segu-
rança divulgou, na última terça-feira 
(8), o resultado da primeira fase da se-
leção para a 24ª turma do programa 
de estágio da Guarda Mirim. Ao todo, 
855 jovens fizeram a prova, sendo 306 
aprovados nesta fase. O programa, cria-
do em 2004, oferece 130 vagas e atua 
na integração social e formação moral e 
cívica dos adolescentes.

A segunda fase da seleção, que 
acontecerá entre os dias 10 e 16 de 
março, será feita por meio de entrevis-
ta, na sede da secretaria. Os aprovados 
na seleção receberão uma bolsa-auxílio 
mensal no valor de RS 126,60, durante o 
período do estágio.

Confira a relação dos aprovados e 
o horário de entrevistas no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

facebook.com/PrefeituradeSobral

twitter.com/CidadeSobral

blog.sobral.ce.gov.br/

www.sobral.ce.gov.br

youtube.com/PrefeituraSobralYou
Tube

www.sobral.ce.gov.br/impresso
Sobral - Ceará

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA 
NA WEB:

facebook.com/PrefeituradeSobral

twitter.com/CidadeSobral

blog.sobral.ce.gov.br/

www.sobral.ce.gov.br

youtube.com/PrefeituraSobralYou
Tube

www.sobral.ce.gov.br/impresso
Sobral - Ceará

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA 
NA WEB:

facebook.com/PrefeituradeSobral

twitter.com/CidadeSobral

blog.sobral.ce.gov.br/

www.sobral.ce.gov.br

youtube.com/PrefeituraSobralYou
Tube

www.sobral.ce.gov.br/impresso
Sobral - Ceará

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA 
NA WEB:

SobralPrefeitura


