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Ensinarte | Ecoa Sobral oferece vagas em 
formações profissionais gratuitamente

A Escola de Cultura, Comunicação, 
Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) está com ins-
crições abertas para cursos profissiona-
lizantes nas áreas de tecelagem, serigra-
fia, bordado, mosaico, cerâmica, pintura 
decorativa, dança e corte e costura. As 
formações compõem o Projeto Ecoa En-
sinarte, são gratuitas e buscam oferecer 
oportunidades de formação e profissio-

nalização para jovens e adultos contri-
buindo para o desenvolvimento cultural 
e social.

Os interessados deverão se dirigir a 
Ecoa Sobral, localizada na Travessa Adria-
no Dias de Carvalho, nº 135 - Centro (ao 
lado do Restaurante Popular), das 8h às 
12h e das 14h às 18h, portando RG, CPF 
e declaração de escolaridade para realizar 
inscrição gratuita.

O Projeto Ensinarte é uma realização 
da Ecoa Sobral, e conta com o aporte fi-
nanceiro do Governo do Estado, através 
da Casa Civil, e apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secretaria da Cultu-
ra e do Turismo. Mais informações: (88) 
3111.1661 ou 3111.3639.

Última etapa do concurso público para professores 
começa nesta segunda (17)

Será realizada, de 17 a 19 de outubro, a 
prova de títulos do Concurso Público para 
professor efetivo do Sistema Municipal de 
Ensino de Sobral. São oferecidas 162 va-
gas para provimento efetivo nos cargos 
de professor da educação infantil e ensino 
fundamental inicial, professor de mate-
mática e professor de inglês.

Os candidatos deverão apresentar cer-
tificação dos cursos de Pós-Graduação 
Lato e/ou Stricto Sensu na Secretaria de 
Educação do Município, localizada na Rua 
Viriato de Medeiros, nº 1250, 2º andar, 
Centro, no horário das 8h às 14h e das 14h 

às 18h. O resultado final será divulgado 
dia 28 de outubro.

O Concurso está sendo realizado sob 
a coordenação técnico-administrativa do 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
– IADE/UVA.

Nova Caiçara | Comemoração do Dia das Crianças 
reúne mais de 300 jovens

Jovens e crianças do Residencial Nova Caiçara participaram, no úl-
timo sábado (15), da comemoração do Dia das Crianças. Ao todo, mais 
de 300 jovens e crianças participaram da agenda programada pela As-
sociação de Moradores do Residencial Nova Caiçara, em parceria com 
a Estação Juventude.

Foram momentos de pura diversão com cinema ao ar livre, brinca-
deiras e sorteios de brindes. De acordo com o coordenador pedagógico 
da Estação Juventude Nova Caiçara, Roger Saboia, essa foi uma oportu-
nidade de socialização das crianças com a comunidade. “Foi uma noite 
de fortalecimento de laços comunitários, onde não apenas crianças, mas 
jovens e suas famílias puderam aproveitar o lazer”, destacou.

“Muitos deles não tiveram a oportunidade da comemoração em famí-
lia, por isso, nós, da Associação, em parceria com a Estação, realizamos 
essa noite de encontro e brincadeiras”, destacou o presidente da Associa-

Sobral foi um dos premiados no Prêmio Peteca 2016. A sole-
nidade de entrega foi realizada na última terça-feira (11), em 
Seção Solene da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 

que homenageou o 8º aniversário do Projeto PETECA - Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil.

Com a obra “Sonhos em Chamas Numa Carvoaria”, Fabrício de 
Sousa Castro, aluno do 9º ano da Escola Municipal José Arimateia 
Alves, no distrito do Bonfim, conquistou o segundo lugar na ca-
tegoria pintura, em todo o Estado. Foram premiados os melhores 
trabalhos artísticos de alunos das escolas que desenvolvem ações 
relacionadas à erradicação do trabalho infantil e pela defesa dos di-
reitos das crianças e adolescentes.

Para o professor Josimar Xavier, facilitador do PETECA na Escola 
José Arimateia Alves, “o resultado obtido pelo aluno mostra que os 
bons resultados da educação sobralense têm se consolidado também 
nas representações artísticas de seus educandos”.

O Prêmio Peteca é um programa do Ministério Público do Traba-
lho no Ceará, desenvolvido em parceria com secretarias municipais 
de Educação e Secretaria de Educação do Estado onde os alunos 
são estimulados a produzir tarefas, demonstrando os conhecimen-
tos adquiridos, por meio de desenhos, pinturas, esquetes teatrais, 
música, paródias, contos, poesias de cordel e histórias em quadri-
nhos, entre outras modalidades.

Escola de Sobral é destaque no Prêmio Peteca 2016

A Catedral da Sé de Sobral passará 
pela 2ª fase do restauro, que inclui alta-
res e imagens. O contrato para a restau-
ração foi assinado, na última quinta-feira 
(13), pelo prefeito Veveu Arruda; o bispo 
de Sobral, Dom Vasconcelos, e represen-
tantes da empresa responsável pela obra, 
GRK Construções e Reforma, em reunião 
realizada no gabinete.

“Com investimento de R$ 2.081.362,50, 

a Catedral da Sé de Sobral receberá recupe-
ração dos altares, imagens, vitrais e outros 
elementos decorativos que necessitam de 
atenção quanto ao seu estado de conserva-
ção,” informou Veveu, que destacou ainda 
a importância dos equipamentos religio-
sos para a trajetória histórica, religiosa e 
cultural do Município. “A Catedral da Sé 
faz parte do nosso Centro Histórico tomba-
do pelo Iphan porque é uma das raízes de 

formação do povo sobralen-
se e conta muito da nossa 
história e tradição, daí a im-
portância de preservar este 
patrimônio’’.

Na ocasião, a secretá-
ria da Cultura e do Turis-
mo de Sobral, Eliane Leite, 
informou que durante a 
execução da obra de res-
tauração “serão ainda ofe-
recidos a população cursos 

que capacitarão profissionais locais nos 
ofícios inerentes ao processo de restauro, 
que poderão, posteriormente, dar suporte 
e manutenção às demandas, na área de 
restauração, que os diversos equipamentos 
municipais necessitem.”

Compareceram ainda a assinatura do 
contrato o presidente da Ecoa Sobral, Ro-
berto Galvão; o arquiteto e artista plás-
tico, Campelo Costa; o consultor de res-
tauro, Orlando Ramos, e o diretor da GRK 
Construções e Reforma, José Luiz Mota.

Assinado contrato para restauração da Catedral da Sé de Sobral

Prefeito Veveu fala sobre a 
melhor educação do Brasil

O programa Café com o Prefeito Ve-
veu voltou a ser exibido, nesta segunda-
-feira (17), após uma pausa em atendi-
mento à legislação eleitoral, abordando 
o tema educação. “Mais uma vez a edu-
cação de Sobral é referência para o país. O 
Ministério da Educação divulgou o Ideb, a 
medição da aprendizagem em todas as 
escolas brasileiras de 5.570 municípios. 
Sobral tem hoje o melhor Ideb do Brasil, 
com uma média de 8,8, mas temos esco-
las com Ideb 9,8, o melhor do Brasil. Este 
resultado nos diz que estamos no rumo 
certo e eu tenho orgulho de ser o prefeito 
que conseguiu fazer de Sobral a melhor 
rede de educação do Brasil”, comemora 
Veveu Arruda.

O prefeito também falou das ações 
que serão realizadas até o fim da sua 
gestão. “Vou continuar trabalhando in-
tensamente até o dia 31 de dezembro 
deste ano. Nós vamos, ainda, inaugurar 
obras na área da educação, na área da 
saúde, na área de habitação para conti-
nuar servindo a todos os sobralenses, es-
pecialmente, os que mais precisam”.

O Café com o Prefeito Veveu é uma 
produção da Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura de Sobral, transmitido 
por uma rede de emissoras de rádio, às 
segundas-feiras, sempre às 7h, e rea-
presentado às quintas-feiras, sempre às 
11h55.


