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O "Programa de Empréstimos de Instrumentos", parceria 
entre o Instituto ECOA e a Secretaria da Cultura e Turismo 
(SECULT), tem prmovido muita satisfação dos alunos e de 
seus familiares, e este era um dos desejos do projeto. 
Dessa vez, a Escola de Música de Sobral (EMS) realizou 
empréstimo aos alunos matriculados do núcleo de sopros-
madeiras. 

https://www.instagram.com/p/CQwcOXgpYdJ/ 

A Banda de Música Maestro José Pedro mais uma vez 
participou do Arraiá VacinaSol, no último final de semana, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Sobral, sob os 
cuidados da Secretaria Municipal de Saúde. O Maestro 
Thiago Félix ressalta a alegria de todos os músicos por 
estarem participando desse momento tão especial. 
 
O Instituto ECOA e a Secretaria da Cultura e Turismo têm 
disponibilizado seus esforços culturais para auxiliar os 
multirões de vacinação. 

https://www.instagram.com/p/CQtjE5orUS8/ 

Dando continuidade ao "Programa de Empréstimos de 
Instrumentos", em parceria entre o Instituto ECOA e a 
Secretaria da Cultura e Turismo (SECULT), a Escola de 
Música de Sobral (EMS) realiza empréstimo aos alunos 
matriculados do núcleo de cordas friccionadas. O objetivo 
é ampliar hábitos de estudo e melhorar o desenvolvimento 
da técnica musical, haja vista que os estudantes e suas 
capacidades dependem dos instrumentos. Como as aulas 
estão acontecendo de modo virtual, o empréstimo é 
imprescindível para alguns alunos. 

https://www.instagram.com/p/CQqjZ4dJK_2/ 

HRN recebe apresentação musical da Banda de Música de 
Sobral 
 

https://www.isgh.org.br/noticias/2328-hrn-

recebe-apresentacao-musical-da-banda-de-

musica-de-sobral 

https://oestadoce.com.br/geral/hrn-recebe-

apresentacao-musical-da-banda-de-musica-de-

sobral/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola de Música Maestro José Wilson Brasil (EMS) 
lança nesse semestre (2021) o “Programa de Empréstimos 
de Instrumentos” aos alunos matriculados. O objetivo é o 
de criar novos hábitos de estudo e permitir um maior 
desenvolvimento na técnica do aprendizado musical. 
Soma-se ao compromisso da melhor educação oferecida 
pela EMS o fato de que muitos alunos dependem dos 
instrumentos para desenvolverem suas capacidades, haja 
vista que as aulas estão acontecendo de modo virtual. 

https://www.instagram.com/p/CQeQfkUJBlX/ 

https://www.instagram.com/p/CQQ-KjgLC54/ 

No comecinho da manhã desta sexta-feira (18), a Banda de 
Música Maestro José Pedro gravou para o São João do 
Município de Sobral, promovido pela Secretaria da Cultura 
e Turismo (SECULT). 

https://www.instagram.com/p/CQJlBbdLyWv/ 

O Instituto ECOA reúne sua equipe na manhã desta terça-
feira (15) para traçar as próximas ações da Escola de 
Música, da Banda de Música e da Rádio ECOA, além de 
fazer um balanço da semana anterior. 
 
Na ocasião, o Diretor-Presidente do ECOA, Mendes Júnior, 
agradeceu todo o empenho da equipe de comunicação e de 
criação na realização da "aula show", que inaugurou o 
semestre letivo da Escola de Música. Destacou, ainda, a 
excelente recepção do Projeto Música e Afeto, que tem 
levado a Banda de Música a se apresentar em unidades 
hospitalares do Município nesse momento tão difícil. 

https://www.instagram.com/p/CQHRcQ6pkWN/ 

Já iniciamos nossos estudos e a primeira semana foi 
marcada pelo encontro entre professores e alunos da 
Escola de Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil 
(EMS). As aulas estão acontecendo de modo virtual, mas 
nem por isso a troca de conhecimento e o afeto para a 
construção das relações serão menores. É instante de 
olhar para frente, se adaptar à nova realidade e ser criativo 

na busca do melhor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CQG0v4hLgMg/ 

Hospitais municipais recebem apresentações externas do 
projeto Música e Afeto 
 

http://saude.sobral.ce.gov.br/noticias/principais/

hospitais-municipais-recebem-apresentacoes-

externas-do-projeto-musica-e-afeto-4 

https://www.instagram.com/p/CP3VUncL81e/ 

[AULA SHOW - LIVE] 
 
Para marcar o início do semestre letivo da Escola de 
Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil (EMS), a 
Secretaria da Cultura e Turismo (SECULT) e o Instituto 
ECOA irão realizar uma Aula Show (LIVE), na próxima 
sexta-feira (11/06), às 19h. A transmissão será nas 
plataformas Instagram e Youtube do Instituto ECOA e toda 
a sociedade é nossa convidada. 

https://www.instagram.com/p/CPtrMMirry6/ 

U-huu! 🎉 Os matriculados nos cursos ofertados pela 
Escola de Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil 
poderão conferir nossas redes sociais na próxima 
segunda-feira (07/06) para o resultado! 
 
Tivemos um recorde de matrículas e de engajamento. 

https://www.instagram.com/p/CQw0izqDMIM/ 

》 Banda de Música Maestro José Pedro 《 
 
Fechando a intensa agenda do mês de junho, a BMS esteve, 
no início da noite de hoje, recepcionando com o melhor do 
repertório junino, o público participante do "ARRAIÁ DO 
REFISOL", Programa de Regularização Fiscal de Sobral. 



 

 

 
 

 

https://ecoasobral.org/resultado-final-chamada-

publica-no-004-2021/ 

A Comissão avaliadora da Chamada Pública no 004/2021, que tem 
como objeto o credenciamento de profissionais para compor a 
equipe da ECOA, efetuou entrevistas com os candidatos 
selecionados para a segunda fase que contou com 07 pessoas 
para o cargo de auxiliar administrativo e 05 pessoas para o cargo 
de assistente técnico administrativo – Rádio ECOA. 

https://ecoasobral.org/1a-fase-chamada-publica-

no-004-2021/ 

A Comissão avaliadora da Chamada Pública nº 004/2021, que tem 
como objeto a seleção de prestadores de serviços para 
credenciamento, efetuou a análise curricular minuciosamente, 
necessitando de um tempo maior do que o previsto no edital para 
elaboração do resultado pelo fato de ter ocorrido 72 inscrições 
neste processo de seleção.  


