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Prefeito Veveu inaugurará Centro de Saúde da Família no
Alto da Brasília, na sexta-feira, 24 de outubro

Será o 10º CSF entregue à população com moderna estrutura para atendimento

As obras do CSF do bairro Alto da Brasília estão em fase de acabamento

Metrô de Sobral começa a operar em fase 
experimental nesta quarta-feira, 22 de outubro

Durante a operação assistida, o transporte de passageiros será gratuito com 
funcionamento das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira.

Terá início nesta quarta-feira, 22 de outubro, 
o funcionamento em fase experimental, do 
Metrô de Sobral, com abertura das estações 

às 8h e fechamento ao meio-dia, de segunda a 
sexta-feira. O funcionamento assistido permitirá 
aos usuários conhecer as estações e o percurso 
das linhas, sendo também um período de testes.

Na fase inicial o Metrô de Sobral operará com 
dois trens. Um deles fará o percurso da Linha 
Norte, que parte da Estação Cohab III até a Esta-
ção Novo Recanto. O outro trem fará a Linha Sul, 
partindo da Estação Cohab II em direção à Estação 
Sumaré. As duas linhas se cruzam na Estação de 
Integração Coração de Jesus, de onde os passagei-
ros podem embarcar para qualquer da estações 
de uma das duas linhas.

Após a fase experimental, o Metrô de Sobral 
passará a fazer parte do Sistema Integrado de Trans-
portes do Município de Sobral (SISTRANS), que in-
tegra os transportes urbanos de ônibus ao metrô. 
Pagando uma única tarifa o usuário poderá utilizar 
os dois modais (ônibus e trem) com mais conforto e 
agilidade no transporte urbano de Sobral.

Com 13,9 quilômetros de extensão, o Metrô de 
Sobral possui 12 estações e terá quatro trens ope-
rando nas duas linhas e um de reserva. Os trens 
contam com ar-condicionado, movimentação bi-
direcional e capacidade de transportar, aproxima-
damente, mil passageiros.

VEjAs As EsTAçõEs quE FoRmAm As duAs lInhAs do mETRô dE sobRAl:

linha sul (7,2km e 6 estações): Cohab II, Dom Expedito, Boulevard do Arco, Co-
ração de Jesus, Dom José e Sumaré. Seu traçado contorna o centro da cidade, 
ligando os bairros Cohab II, no extremo leste, ao bairro Sumaré, no oeste.

linha norte (6,7km e 6 estações): Novo Recanto, Grendene, Alto da Brasília, 
Junco, José Euclides e Cohab III. Liga o Pólo Industrial da Grendene à Cohab III, 
passando pelos bairros do Junco e Terrenos Novos. As duas linhas se cruzam na 
Estação de Integração Coração de Jesus.

Governador Cid Gomes e o Prefeito Veveu apresentaram o Metrô de Sobral 
ao Ministro das Cidades Gilberto Occhi, em agosto deste ano.

Foram prorrogadas, até o dia 23 de outubro, as inscrições para a I Copa 
Sobral de Futsal. A competição será realizada nos meses de novembro e 
dezembro e deve reunir 96 equipes de todo o Município.

As fichas de inscrição deverão ser entregues na Secretaria do Esporte, 
localizada no Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu (Rua Mauro Andra-
de Nº 400, Alto da Brasília), acompanhadas dos seguintes dados: Nome 
da equipe; endereço da sede da equipe; cores do uniforme 1 e 2; dados 
do presidente/vice-presidente/diretor esportivo; nome completo; RG; CPF; 
endereço; telefone fixo e/ou celular.

A Copa Sobral de Futsal é realizada pela Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria do Esporte e Liga Sobralense de Futsal. saiba mais: (88) 
3614-7288 / 3614-7531.

A Prefeitura de Sobral divulgou Edital de Seleção 
Pública para contratação de pessoal e formação de 
cadastro de reserva, em caráter temporário, para a 
Secretaria do Esporte do Município. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 23 de outubro, na Secretaria 
do Esporte, que funciona no Ginásio Poliesportivo Plí-
nio Pompeu.

As vagas são para Auxiliar de Serviços Gerais (10 
vagas), Copeira (2), Jardineiro (12), Porteiro (8) e Zela-
dor (4). Para inscrever-se são necessários os seguintes 
documentos: Original e Cópia do RG e CPF; Currículo 
Padronizado e Legível conforme  especificado no Edi-
tal e Ficha de inscrição preenchida.

A seleção será realizada em duas etapas: aná-
lise curricular (24/10/2014) e entrevista (28/10 a 
05/11/2014). O resultado final será divulgado no dia 
18 de novembro. Saiba mais: (88) 3614-7288.

 Leia o Edital completo em: http://bit.ly/1yg3luI

Prefeitura de Sobral divulga 
Edital de Seleção Pública 
para 36 vagas na Secretaria 
do Esporte

Prorrogadas inscrições para a 
I Copa Sobral de Futsal

O Prefeito Veveu inaugurará nesta 
sexta-feira, 24 de outubro, às 18h, 
o Centro de Saúde da Família do 

CAIC, no bairro Alto da Brasília. Será o 
10º  CSF que o Prefeito Veveu inaugura 
como parte do Programa de Ampliação e 
Melhoria do Sistema de Saúde de Sobral. 
Para comemorar com a população, have-
rá show com Avneh Vinny e a Banda Xé 
Pop.

A nova unidade atenderá cerca de 
6.500 pessoas com duas equipes do Pro-
grama Saúde da Família (PSF), composta 
por 1 médico; 2 enfermeiros; 1 gerente; 3 
auxiliares de enfermagem; 8 agentes co-
munitários de saúde; 1 dentista e 1 aten-
dente do consultório dentário.

O Centro de Saúde da Famí-
lia do CAIC recebeu investimento de 
R$1.098.147,78, em recursos do Governo 
Federal (R$551.034,86) e do Município 
(R$547.112,92). Com 504,06m² de área 
construída, a unidade conta com ampla 
sala de espera; sala de vacinação; 2 ba-

nheiros para o público, adaptado para de-
ficientes; sala de observação; sala de ina-
lação; sala para marcação de consultas; 

consultório odontológico com 2 cadeiras; 
5 consultórios (Médico e de Enfermagem) 
e espaços administrativos.


