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Nesta segunda (15)
Guarda Mirim abre inscrições para a 24ª turma

A Prefeitura de Sobral, por meio de sua Se-
cretaria de Cidadania e Segurança, a partir de 
segunda-feira (15), estará com inscrições aber-
tas para a 24ª turma da Guarda Mirim. O pro-
grama de estágio, que desde a última turma 
oferece 130 vagas, foi criado em 2004 e atua na 
integração social e formação moral e cívica dos 
adolescentes. As inscrições vão até a próxima 

sexta-feira (19).
Para participar os interessados devem ter 

idade entre 14 e 17 anos, residirem em Sobral, 
ter o consentimento formal dos pais e estar 
matriculado na escola, a partir do 6º ano do 
ensino fundamental. Entre os documentos ne-
cessários para a inscrição estão comprovante 
de escolaridade, cópia da certidão de nasci-
mento ou identidade e cópia do comprovante 
de residência.

A seleção acontecerá em duas fases. A pri-
meira ocorrerá por meio de prova objetiva e a 
segunda por meio de entrevista. Os aprovados 
na seleção receberão uma bolsa-auxílio men-
sal no valor de RS 126,60, durante o período do 
estágio.

Confira o edital no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br)

A Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria de Cidadania e Segu-
rança, levará , no próximo sábado 
(13), ao distrito de Aprazível, o pro-
jeto ‘Ação de Cidadania’. Os serviços 
serão prestados na Escola Antônio 
Custódio, a partir das 8h da manhã.

A iniciativa leva serviços como a 
emissão da carteira de identidade, 
cadastro do Bolsa Família, passe do 
idoso e do deficiente; credenciamen-
to para vagas do idoso e deficiente 
físicos; aferição de pressão arterial; 
exame de glicemia e orientações de 

higiene bucal, totalmente gratuitos, 
além de palestras, jogos recreativos, 
torneio de xadrez e tênis de mesa.

O projeto busca beneficiar a po-
pulação mais carente e acontece 
uma vez por mês de forma itineran-
te, atendendo entre 80 e 100 pessoas 
a cada edição. A ação deste sábado 
conta com a parceria das Secretarias 
de Saúde, do Esporte, da Casa do Ci-
dadão, da Coordenadoria de Trânsito 
e Transportes Urbanos (CTTU) e do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS).

Neste sábado (13)
População do distrito de Aprazível recebe 
‘Ação de Cidadania nos Bairros e Distritos’

Os moradores da localidade de Vassou-
ras, no distrito de Taperuaba, receberam, na 
manhã da última quinta-feira (11), ações da 
campanha ‘Sobral Mais Limpa’, da Prefeitura de 
Sobral. Para alertar a população sobre os riscos 
e doenças que o lixo acumulado pode causar, 
principalmente durante a temporada de chu-
vas, a campanha é uma ação intersetorial das 
Secretarias de Conservação e Serviços Públi-
cos; Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente; 
Saúde, e da Autarquia Municipal do Meio Am-
biente (AMMA).

Durante a mobilização, que teve início na 
última sexta-feira (5), em Taperuaba, cerca de 
130 servidores da Prefeitura Municipal, reali-

zaram visitas domiciliares com distribuição de 
material educativo com informações sobre os 
riscos e como combater a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, autuação de construções 
irregulares, além de atividades de limpeza por 
meio de vistorias e revitalização de terrenos 
baldios.

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

Localidade de Vassouras no distrito de Taperuaba 
recebe ações da Campanha ‘Sobral Mais Limpa’

Encerram nesta sexta-feira (12) 
as inscrições do Projeto Primeiro 
Passo – Jovem Aprendiz, do Gover-
no do Estado do Ceará.  Realizadas 
pela Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), 
as inscrições são direcionadas para 
jovens com idades entre 16 e 23 
anos, que estejam cursando o 3º 
ano do ensino médio ou com ensino 
médio concluído na rede pública de 
ensino, e que tenham interesse em 
estagiar nas empresas cadastradas 
no Projeto.

Os interessados em participar da 
seleção devem se dirigir à sede da 
STDE, localizada no Centro de Con-
venções (Rua Visconde de Sabóia, 
300 – Junco), das 8h às 14h, portan-
do cópias do RG, CPF, carteira de tra-
balho, comprovante de residência, 
declaração da escola ou certificado 
de conclusão do Ensino Médio e 
currículo com foto 3x4.

O Projeto Primeiro Passo é uma 
ação de políticas públicas para a ju-
ventude, coordenado pela Secreta-
ria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (STDS) do Ceará, em parceria 
com a Prefeitura de Sobral, através 
da STDE, com o intuito de gerar 
oportunidades voltadas à cidada-
nia, inclusão social e profissional. 
Saiba mais: (88) 3611-4421.

Último dia de inscrições
do Projeto Primeiro Passo

1º Centro de Educação Infantil do Residencial Nova 
Caiçara terá ordem de serviço assinada nesta sexta (12)

Os moradores do Residencial Nova Cai-
çara já começam a receber os primeiros 
equipamentos sociais. Nesta sexta-feira 
(12), às 19h, o prefeito Veveu Arruda assina-
rá a ordem de serviço para construção do 
primeiro Centro de Educação Infantil (CEI) 
do Residencial, mas no total serão constru-
ídos 3 CEI.

O prefeito Veveu já inaugurou 9 Centros 
de Educação Infantil, mas a meta é entregar 
19 CEI para garantir atendimento de 75% 

das crianças de 0 a 3 anos em creche. “Já 
universalizamos o atendimento de criança na 
pré-escola. Estamos assegurando as melho-
res condições para a formação de uma nova 
geração no município de Sobral, que fará de 
Sobral ainda muito melhor”, afirmou Veveu.

O CEI do Residencial Nova Caiçara terá 
capacidade para atender 396 crianças, em 
dois turnos (matutino e vespertino), e 188 
crianças em período integral, com idades 
entre 0 e 6 anos, nas modalidades creche 

e pré-escola. O equipamento contará com 
10 salas de aula; sala multiuso; fraldário; 
lactário; refeitório; cozinha; pátio coberto; 
playground; jardim; solário; direção; secre-
taria; sala de professores/reuniões e almo-
xarifado, entre outros. Serão investidos 
R$1.863.687,39, com recursos do Governo 
Federal, através do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), e con-
trapartida da Prefeitura de Sobral.

Sobral participará do Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti

Sobral participará, neste sábado (13), do 
Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes 
aegypti, promovido pelo Governo Federal 
em 356 municípios, nas capitais e em cida-
des polos. O objetivo é mobilizar e orientar 

a população sobre os cuidados necessá-
rios para eliminação de focos do mosquito 
transmissor da dengue, chikungunya e do 
zika vírus. O momento contará com a pre-
sença do presidente do Banco do Nordeste, 
Marcos Holanda.

As ações terão início às 8h, na Praça de 
Cuba, com distribuição de panfletos, car-
tazes e apresentação teatral abordando os 
cuidados para evitar a proliferação do Aedes 
aegypti. Um cortejo seguirá até o Becco do 
Cotovelo, onde o prefeito Veveu participará 
do programa do Ivan Frota convocando a 
toda população sobralense para se engajar 
na luta contra o mosquito. 

Ainda no sábado, agentes de endemias 
e equipes de saúde da família irão visitar re-
sidências no bairro da Expectativa para de-
tectar possíveis focos do mosquito e orien-
tar os moradores.

Em todo o país, cerca de 220 mil mi-
litares das Forças Armadas irão distribuir 
material impresso com orientações para a 
população sobre como manter a casa livre 
dos criadouros do Aedes aegypti. A meta é 
visitar 3 milhões de residências. União, esta-
dos, municípios e a sociedade irão trabalhar 
juntos para a eliminação dos focos do mos-
quito.

Fachada de como será o Centro de Educação Infantil do Residencial Nova Caiçara


