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Alunos da Escola Emílio Sendim recebem ação 
educativa sobre higiene bucal

Os alunos da Escola Emílio Sendim rece-
beram, na manhã da sexta-feira (20), uma 
ação de escovação supervisionada pelo 
dentista Victor Aragão. No primeiro mo-
mento, os estudantes participaram de uma 
atividade educativa para que o dentista 
pudesse ver como eles estão escovando os 
dentes.

Após a aula teórica, os alunos foram le-
vados para o escovódromo, onde o odonto-
logista observou a ação e foi ajudando os 
alunos a fazê-la da melhor forma para man-
ter a higiene bucal, com a finalidade de que 
o aluno possa repetir em casa.

Victor Aragão destacou a importância 
de ações de prevenção. “A atenção básica 
promove essas mobilizações para reduzir o 
número de cáries, evitando que o profissional 
fique apenas no trabalho clínico, fazendo res-
tauração, canal e outros procedimentos, que 
não seriam necessários caso os cuidados com 
a saúde bucal fossem efetivos”.

A ação de higiene bucal acontece em 
todas as escolas do Município durante todo 
o ano, com distribuição de kits de higiene, 
escovação supervisionada, aulas, palestras 
educativas e aplicação de flúor.

Para ofertar capacitação e qualificação 
gratuita para empresas e profissionais, bem 
como arrecadar gêneros alimentícios para 
a ‘Casa Viva a Vida’, a Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), e a Labx, 
promoverão nesta segunda-feira (23), às 
19h, no Centro de Convenções, workshop 
‘Treinamento de vendas’. Ao todo, serão 
ofertadas 200 vagas.

Os interessados em participar da forma-
ção deverão comparecer ao local portando 

RG, 2 kg de alimentos não perecíveis ou 
uma lata de leite em pó. Técnicas sobre as 
fases do processo de venda como, aborda-
gem, linguagem corporal, tipos de clientes, 
televendas e telemarketing, networking e 
qualidade no atendimento, compõem o 
cronograma da formação.

A capacitação é uma realização da Labx 
em parceria com a STDE, através do Progra-
ma Trabalho Pleno, e conta com o apoio da 
D2 Consultoria e a Inove Consultoria Jr. Mais 
informações: (88)3611-4421/3614-2555.

Workshop oferece 200 vagas para 
treinamento de vendas

Prefeitura realiza capacitação em tratamento 
capilar para 43 profissionais da beleza

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), em parceria com a Bor-
toletto Cosméticos, promoveu, na última 
terça-feira (17), workshop de tratamento ca-
pilar para 43 profissionais do setor da beleza.

Realizado no Centro de Convenções 
de Sobral, a capacitação ofereceu aos par-
ticipantes conhecimentos em técnicas de 
tratamento capilar, botox e cauterização, 
escova progressiva sem formol, definição 
de cachos, tonalidades de loiros, demons-
tração de escova definitiva e apresentação 
de produtos.  

Coordenada pela STDE, a formação in-
tegra as ações do Projeto Beleza Rende e 

tem como objetivo trabalhar a profissio-
nalização dos empreendedores do setor 
da beleza, proporcionando perspectiva de 
independência financeira, contribuindo as-
sim, para geração de emprego e renda no 
Município.

O programa de rádio Café com o 
Prefeito Veveu, desta segunda-feira (23), 
aborda a terceira entrega do Residencial 
Nova Caiçara, que beneficiará mais 256 
famílias, e que será realizada na terça-fei-
ra (24). “Graças às parcerias com o Governo 
Federal, pelo programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, e com o Governo do Estado, nós 
estamos alcançando a meta principal do 
meu governo que é dar uma atenção espe-
cial e melhor qualidade de vida para essas 
famílias, que viviam em situação precária, 
morando em áreas de risco, compartilhan-
do casas com outros familiares e pagando 
aluguéis elevados, muitas vezes tirando do 
prato pra pagar o aluguel caro”, disse Ve-
veu Arruda.

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

Café com o Prefeito Veveu 
aborda terceira entrega do 
Residencial Nova Caiçara

Com o intuito de ampliar o conforto 
e a qualidade de vida da população do 
bairro Terrenos Novos, profissionais da 
Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv) realizaram, nesta sex-
ta-feira (20), serviços de poda, corte da 
grama e retirada de entulhos do entorno 
da Lagoa José Euclídes. Ao todo, oito car-
radas de lixo foram encaminhadas para o 
aterro sanitário do Município.

“Sobral está projetando um grande ser-
viço de restauração na Lagoa dos Terrenos 
Novos, que irá ampliar as opções de lazer, 
conforto, esporte, entre outros benefícios 
que atingirão jovens e adultos. Nosso tra-
balho de limpeza acontece em paralelo a 
esse projeto e tantos outros que visam a 
valorização das pessoas”, ressalta o titular 
da Seconv, Jorge Trindade.

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

Mutirão de Limpeza
Comunidade do entorno da 

Lagoa José Euclides recebe 
ação da Prefeitura

A Prefeitura de Sobral divulgou, na última quinta-feira (19), edital 
de concurso público para contratação imediata e formação de cadas-
tro de reserva para a Secretaria da Saúde. As inscrições dos candida-
tos começam no dia 11 de janeiro e vão até o dia 28 de janeiro de 
2016. Ao todo são 312 vagas, sendo 118 para o cargo de agente de 
combate as endemias e 194 para agentes comunitários de saúde.

Os interessados deverão acessar o endereço eletrônico: http://
concursos.uvanet.br, preencher a ficha de requerimento de inscrição 
online e entregar à Comissão Executiva do Processo Seletivo – CEPS, 
na Avenida Dr. Guarany, nº 317, Bairro Derby, nos horários de 8h às 
11h e de 14h às 17h.

Veja o edital do concurso público simplificada no Blog de Sobral 
(blg.sobral.ce.gov.br)

Prefeitura de Sobral divulga edital de Concurso Público para
agentes de saúde e endemias

Acompanhado pela equipe da Secre-
taria de Urbanismo de Sobral (Seurb), 
o prefeito Veveu Arruda esteve, na 

quinta-feira (19), na Escola Profissionalizan-
te Lysia Pimentel com os 32 novos líderes 
comunitários do Residencial Nova Caiçara. 
O grupo foi selecionado entre as 256 famí-
lias que receberão oficialmente seus aparta-
mentos das mãos do prefeito Veveu Arruda 
e do governador Camilo Santana, na próxi-
ma terça-feira (24).

Durante o encontro, os moradores co-
memoraram a conquista da casa própria 
e conversaram sobre o que esperam nes-
sa nova etapa de vida. “Ainda nem consigo 
acreditar que conquistei o meu maior sonho, 

que é o de possuir um lar. Graças a Deus e ao 
prefeito Veveu hoje tenho uma moradia dig-
na, com transporte escolar na porta de casa, 
para trazer e levar meu filho a escola. Um 
apartamento novinho, completo, e o mais 
importante: meu”, comemorou a nova mora-
dora do conjunto habitacional e líder comu-
nitária, Maria Celeste Almeida.

Veveu Arruda explicou a importância do 
lar na vida de uma família. “Todos nós pre-
cisamos de um lar. A estrutura familiar tem 
como base a nossa casa, pois é lá que convive-
mos com os nossos filhos, com a nossa esposa, 
por vezes, com os nossos pais. É no ambiente 
familiar que passamos os nossos valores para 
os nossos herdeiros. E eu fico muito feliz por 

contribuir diretamente na formação familiar 
de vocês”, disse.

Ainda segundo Veveu Arruda, em 2016 
novos equipamentos estarão chegando 
no Residencial Nova Caiçara. “Além da casa 
própria, dessa escola profissionalizante, dos 
transportes escolares, do lazer e das ativi-
dades realizadas pelas nossas secretarias, 
estaremos garantindo, até o fim do próximo 
ano, dois Centros de Educação Infantil e dois 
Postos de Saúde da Família totalizando cinco 
equipes que estarão a disposição da comuni-
dade”, concluiu.

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

Prefeito Veveu Arruda recepciona 32 novos líderes
comunitários do Residencial Nova Caiçara


