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Inscrições para o programa Guarda Mirim 
iniciam em agosto

O edital do concurso para o Programa 
Guarda Mirim foi publicado, nesta quinta-
-feira (30), no Impresso Oficial do Municí-
pio. De acordo com o documento, a partir 
do dia 1º de agosto, os interessados em 
ingressar no Programa poderão efetuar 
suas inscrições para a prova de admissão. 
O Guarda Mirim foi criado em 2004 e atua 
na integração social e formação moral e 
cívica dos adolescentes. As inscrições vão 
até 5 de agosto e devem ser feitas no pá-
tio da Prefeitura Municipal de Sobral das 
8h às 11h e das 13h às 17h. A prova será 
aplicada dia 14 de agosto.

Para participar, os candidatos devem 
ter entre 14 e 17 anos, residirem em So-
bral, ter o consentimento formal dos pais 
e estar matriculado na escola, a partir do 
6º ano do ensino fundamental. Entre os 
documentos necessários para a inscrição 
estão comprovante de escolaridade, có-

pia da certidão de nascimento ou identi-
dade e cópia do comprovante de residên-
cia.

A seleção acontecerá em duas fases. 
A primeira ocorrerá por meio de prova 
objetiva e a segunda por meio de entre-
vista. Os aprovados na seleção receberão 
uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 
126,60, durante o período do estágio. O 
Guarda Mirim é um programa da Prefei-
tura de Sobral, por meio da Secretaria de 
Cidadania e Segurança.

‘Colônia de Férias’ dos Centros de Referência da Assistência Social iniciam 
nesta segunda (4)

A partir da próxima segunda-feira (4), as crianças participantes do Servi-
ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos seis Centros de 
Referência da Assistência Social (Cras) de Sobral terão uma programação 
especial durante a ‘Colônia de Férias dos CRAS’.

Festival do sorvete, show de palhaço com show de talentos, gincana, tor-
neio de futsal, Cine Cras entre outras atividades estão sendo preparadas. 
“O objetivo da ‘Colônia de Férias dos Cras’ é proporcionar às nossas crianças, 
atividades que elas possam desenvolver seus talentos, ocupar seu tempo, mas 
principalmente se divertirem”, ressaltou a coordenadora do Cras Mimi Mari-
nho, Livramento Albuquerque.

A Colônia de Férias faz parte do SCFV, desenvolvido em todos os CRAS, 
sob a coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza (Seds).

Prefeitura de Sobral divulga edital de Seleção 
Pública para Agente Administrativo

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da 
Gestão, divulgou nesta quinta-feira (30), edital de 
Concurso Público para o cargo de agente adminis-
trativo. Ao todo, serão 100 vagas para jornada de 40 
horas semanais e remuneração inicial de R$880.  As 
inscrições estarão disponíveis no endereço eletrôni-
co http://concursos.uvanet.br, no período de 10 a 28 
de outubro de 2016. Os interessados deverão preen-
cher a ficha requerimento de inscrição online, impri-
mir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$50.

Veja edital completo no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br)

Para tratar das estratégias visando 
garantir mais segurança em Sobral, 
estiveram reunidos, nesta quinta-

-feira (30), no Palácio da Abolição, a vice-
-governadora, Izolda Cela, o secretário-
-chefe do Gabinete do Governador, Élcio 
Batista, o prefeito Veveu Arruda,  a cúpula 
das Secretarias de Segurança e Justiça do 
Estado, o supervisor do Núcleo da Defen-
soria Pública em Sobral, Igor Barreto, o 
juiz titular da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Sobral, Cavalvante Neto, e um repre-
sentante da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Ceará.

“Eu agradeço o apoio do Governador. 
Serão intensificadas as ações já adotadas 
inicialmente e novas medidas também es-
tão sendo implantadas. Na próxima sema-
na haverá outra reunião com a cúpula da 
segurança pública visando planejar ações 
definitivas. O Ministério Público irá investi-
gar as reais motivações destas movimenta-
ções”, disse o prefeito Veveu.

Segundo o secretário Élcio Batista, 
após essas medidas emergenciais será 
construído um Plano de Segurança para 
ser implementado em Sobral. “Essa é uma 

questão muito importante e tem sido prio-
ridade para o Governo”, afirmou. Já neste 
mês de julho, Sobral contará com mais 
um delegado para atuar na Delegacia 
Municipal e com mais três tenentes da 
Polícia Militar, nomeados pelo governa-
dor Camilo Santana, nesta quinta-feira 
(30), em solenidade de formatura de 216 
novos oficiais da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros.

Ceará Pacífico
O Município está contemplado no 

Pacto por um Ceará Pacífico com ações 
já implementadas, como a implantação 
do Batalhão de Policiamento de Rondas 

de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) 
e da Coordenadoria Integrada de Ope-
rações Aéreas (Ciopaer), em outubro de 
2015, que resultou na queda do número 
de homicídios em Sobral. Foram definidas 
como áreas prioritárias do Ceará Pacífico 
os bairros Vila União, Cidade Dr. José Eu-
clides e a área do Residencial Nova Caiça-
ra, que receberão ações como o reforço 
do policiamento ostensivo, uma polícia 
comunitária, uma base fixa da Polícia Mi-
litar, além de melhorias urbanísticas, na 
iluminação, pavimentação e projetos so-
ciais.

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

Mais segurança em Sobral

Em uma reunião realizada na manhã 
desta quinta-feira (30), na Grendene, o 
prefeito Veveu Arruda acompanhou a 
apresentação dos resultados obtidos com 
os estudos preliminares do conselho do 
Projeto Sobral de Futuro. As informações 
mostraram os principais desejos apon-
tados pela população sobralense para o 
futuro do Município, pontos positivos e 
planejamento de ações futuras. Com esse 
material será criada uma agência de de-
senvolvimento para a execução dos pla-
nejamentos.

Para o prefeito Veveu, a entrega dos 
resultados é o início de um novo capítu-
lo dentro do Sobral de Futuro. “Quando 
assumi a Prefeitura de Sobral, meu dese-

jo era pensar no futuro da cidade não só 
como administrador, mas em todos os as-
pectos, juntando o setor público, privado e 
população de modo geral. Com a presença 
e parceria dos senhores, hoje encerramos o 
primeiro capítulo e damos início a um novo, 
onde serão planejadas ações para que nos-
sos filhos e netos usufruam da Sobral que 
planejamos e desejamos”, afirmou.

O Projeto Sobral de Futuro é uma ini-
ciativa plural, suprapartidária, conduzida 
por um conselho consultivo, formado 
por representantes da sociedade, com a 
missão de definir, através da construção 
participativa, propostas capazes de inten-
sificar os avanços conquistados em áreas 
cruciais como educação, saúde e renda, e 

promover o desenvolvimento sustentá-
vel da cidade. A Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE), Votorantim Cimentos, Instituto Vo-
torantim, BNDES e o Instituto Arapyaú são 
os principais fomentadores do Projeto.

Sobral de Futuro
Prefeito Veveu Arruda acompanha resultado dos estudos preliminares

Colaboradores das 
Estações Juventude iniciam 
capacitação para atuar na 

redução de danos por uso de 
drogas

O auditório do Centro de Ciências 
da Saúde da UVA foi palco, na noite 
desta quarta-feira (29), da aula inau-
gural da ‘Formação dos Trabalhadores 
das Estações Juventude para Redução 
de Danos por uso de Drogas’. Ao todo, 
16 colaboradores participaram da aula, 
que aconteceu durante a Roda de Con-
versa ‘Drogas: Perspectivas da Redução 
de Danos’.

Segundo a coordenadora de Ju-
ventude de Sobral, Leidiana do Nas-
cimento, “o objetivo da formação, que 
ocorrerá semanalmente, durante três 
meses, é capacitar os participantes para 
atuarem na minimização dos impactos 
sociais que o uso das substâncias psico-
ativas podem causar na vida dos jovens,” 
explicou.

Participaram ainda da aula inau-
gural o psiquiatra Mikkael Duarte dos 
Santos, a coordenadora da Residência 
Multiprofissional de Saúde Mental, 
Claudine Aguiar, e o representante do 
Coletivo Balanceará, Drieli Venâncio.


