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Aula inaugural da 24ª Turma da Guarda Mirim
reúne familiares de 130 novos alunos

Os pais dos novos 130 Guardas Mirins 
de Sobral estiveram, na última terça-
-feira (29), no Auditório da Prefeitura 

de Sobral para acompanhar a aula inaugu-
ral da 24ª Turma do programa. O momento 
aproximou os pais dos novos guardas com 
aqueles cujos filhos já participaram do pro-
jeto.

Com a presença do vice-prefeito, Carlos 
Hilton; do secretário de Cidadania e Segu-
rança, major Erlânio  Matoso; do comandan-
te da Guarda Municipal, Adriano Fernandes, 
e da coordenadora da Guarda Mirim, Thami-
res Oliveira, os participantes tiveram a opor-
tunidade de ouvir o depoimento de familia-
res de alunos que estão se formando na 23º 
turma, como a dona de casa Rosa Clóvis.

Rosa contou que seu filho estava pas-
sando por momentos de dificuldades antes 
de conhecer o programa, e que foi a partir 
do primeiro contato dele com a Guarda Mi-
rim que serviu como pontapé para o início 
das mudanças. “Antes ele tinha pensamen-
tos ruins, não queria sair de casa. Então, ele 
conheceu a Guarda Mirim e aos poucos foi 
mudando completamente, se tornando uma 
pessoa mais alegre, mais participativa, res-
ponsável e cidadã”, contou.

Essa mudança positiva é o objetivo da 

Guarda Mirim, segundo o vice-prefeito Car-
los Hilton. “Os jovens que participam do pro-
jeto estão na idade de formação da sua perso-
nalidade, da sua consciência cidadã, e nosso 
intuito é oferecer a esses jovens o parâmetro 
pelo qual ele irá moldar sua vida”, afirmou.

“Entrar para Guarda Mirim não é só vestir 
a farda naquele turno e pronto. Ser um Guar-

da Mirim é se tornar referência na sua escola e 
comunidade”, disse o major Erlânio, secretá-
rio de Cidadania e Segurança. “Esses jovens 
são destaque por sua polidez, educação e li-
derança que irão se tornar homens e mulheres 
preocupados com o bem estar coletivo, justiça 
e desenvolvimento social”, finalizou.

Colégios Sobralenses de Tempo Integral oferecem disciplinas diferenciadas
Com a melhor rede de educação do 

Brasil, segundo o Índice de Oportunidades 
da Educação Brasileira (IOEB), Sobral busca 
sempre avançar para oferecer educação pú-
blica de qualidade. Em 2014, o prefeito Ve-
veu Arruda implantou o ensino em tempo 
integral no segundo ciclo do fundamental 
(6º ao 9º ano). Nos Colégios Sobralenses, os 
alunos estudam das 7h às 16h, com carga 
horária ampliada nas aulas de português e 
matemática, além de disciplinas diferencia-
das como Projeto de Vida, Protagonismo 
Juvenil, Introdução à Pesquisa, Formação 
Humana e Práticas Experimentais nos labo-
ratórios.

“Durante três anos tendo aulas de Pro-

jeto de Vida pude fortalecer e amadurecer o 
meu sonho, que é me tornar uma profissional 
qualificada em Medicina Veterinária. Tenho 
ótimos professores que me apoiam bastante, 
ajudam e orientam com todo cuidado e que 

sempre me falam que vou conseguir alcançar 
todas as metas e superar todas as adversi-
dades”, planeja Bruna Cavalcante, aluna do 
8º ano C, do Colégio Sobralense de Tempo 
Integral Maria Dorilene Arruda Aragão, pri-
meiro colégio de tempo integral, que tem 
como objetivo formar alunos autônomos, 
solidários e competentes.

Serão construídos 18 Colégios Sobra-
lenses com Educação em Tempo Integral, 
destes dois já estão em funcionamento no 
Complexo Monsenhor Aloísio e no distrito 
de Aracatiaçu. Os demais estão em obras 
nos distritos de Caracará, Jaibaras, Jordão, 
Aprazível, Rafael Arruda, Cohab III, Taperu-
aba, Patriarca, Bonfim e Patos. 

Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão, 
primeiro de 18 que estão sendo construídos.

Divulgado resultado do IX Festival de Esquetes 
de Teatro e Dança de Sobral

A Prefeitura Municipal, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, divulgou 
nesta terça-feira (29), o resultado da seleção 
para o IX Festival de Esquetes de Teatro e 
Dança de Sobral. Ao todo, 18 grupos foram 
selecionados para compor a programação 
do Festival, que acontecerá nos dias 1º e 2 
de abril, no Theatro São João.

Em sua 9ª edição, o Festival de Esquetes 
de Teatro e Dança de Sobral oferece opor-
tunidade para grupos de todo o Estado do 
Ceará. Nesta edição, os vencedores serão 
premiados com R$1.000, R$500 e R$300, 
para o primeiro, segundo e terceiro lugar , 
respectivamente. 

Veja o resultado com os grupos sele-
cionados no Blog de Sobral (blog.sobral.
ce.gov.br)

Mães do Projeto de Acompanhamento aos Primeiros 
Sobralenses visitam Briquedoteca do Didi

Na manhã desta terça-feira (29), a Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza de Sobral (Seds) promo-
veu uma visita à Brinquedoteca do Didi. 
Participaram da ação, mães integrantes do 
Projeto de Acompanhamento aos Primeiros 
Sobralenses (Paps) atendidas nos Centros 
de Referência da Assistência Social (Cras) 

Irmã Oswalda e Mimi Marinho.
“Esta iniciativa tem o objetivo de fazer 

com que as mães percebam a importância do 
vínculos maternos para o desenvolvimento 
das crianças. Para tanto, foram utilizados mo-
mentos lúdicos com brincadeiras, contação 
de história, música, entre outras atividades”, 
ressaltou a coordenadora do PAPS, Artais 
Cunha.

Para Juliana Januário, moradora do 
bairro Paraíso das Flores e que tem um filho 
de 3 anos, “é uma oportunidade única. Para 
mim, este equipamento, é um sonho. Toda 
pessoa devia vir na brinquedoteca. Aqui a 
gente vira criança de novo”, concluiu.

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

Guarda Municipal de
Sobral participa de Curso 

de Abordagem Tática

Patrulhamento, controle de dis-
túrbios (CDC) e confronto em am-
biente confinado (CQB), são alguns 
dos conteúdos que estão sendo apli-
cados no Curso de Abordagem Tática 
que está sendo oferecido durante 
toda a semana para a Guarda Munici-
pal de Sobral.

Nessa primeira turma, 30 guardas 
estão aprimorando seus conheci-
mentos com o instrutor major Cleil-
son Pinho, do Batalhão de Choque, 
por meio de 30 horas aulas práticas. O 
curso foi iniciado na terça-feira (29) e 
irá finalizar a primeira turma na sexta-
-feira (1º). A segunda turma iniciará 
na próxima semana, e os interessados 
devem fazer suas inscrições na sede 
da Guarda Municipal.

Para o secretário da pasta, major 
Erlânio Matoso, a oportunidade é 
mais uma das ações de valorização ao 
profissional que estão sendo aplica-
das na Secretaria. “Gratuito e de par-
ticipação voluntária, o Curso de Abor-
dagem Tática é uma oportunidade de 
capacitação profissional a disposição 
dos nossos colaboradores”, afirmou.

Vidas em Ascensão
Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
inicia curso de gestão cultural nesta sexta (1º)

A Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa Sobral) dará início, nesta 
sexta-feira (1º), a partir das 18h, no Centro 
de Educação a Distância, a formação de ges-
tão cultural. Para oferecer capacitação pro-
fissional gratuita, o curso é promovido atra-
vés do Projeto ‘Vidas em Ascensão’ e conta 
com o patrocínio da Petrobras.

Durante as aulas, que serão ministradas 
por quatro profissionais da área de admi-
nistração e que acontecerão as sextas-feiras 
(noite) e aos sábados (manhã e tarde), em 
dois encontros mensais, os participantes 

serão habilitados para o planejamento e 
gestão de projetos, produtos e negócios cul-
turais. A formação oferecerá ainda conheci-
mentos de marketing, mercado cultural e in-
dústrias criativas, criando oportunidades e 
estratégias profissionais na área da cultura.

Uma realização da Escola Nova de Artes 
e Ofícios, juntamente com a Ecoa Sobral, o 
curso possui 300 horas aulas e conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo.
Mais informações: site - ecoasobral.org ou 
(88) 3111-1661.


