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Prefeitura de Sobral lança edital de concurso 
público para Guarda Municipal

A Prefeitura de Sobral realizará con-
curso público para Guarda Municipal de 
2º Classe. Ao todo, serão oferecidas 85 
vagas para provimento efetivo. O edital 
foi publicado na quarta-feira (29). As ins-
crições serão realizadas de 12 a 30 de se-
tembro pelo site concursos.uvanet.br.

O certame será realizado em cinco 
fases (avaliação intelectual escrita, ava-

liação de capacidade física, inspeção de 
saúde, avaliação psicológica e investiga-
ção social), além do Curso de Formação 
Profissional (CFP). A remuneração inicial 
bruta é de R$ 1.597,88,  composta por 
vencimento base, gratificação de desem-
penho, e gratificação de risco de vida.

O Concurso será realizado sob a co-
ordenação técnico-administrativa do 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Estadual Vale do Aca-
raú – IADE/UVA. A taxa de inscrição é de 
R$80,00 e o concurso tem um prazo de 
dois anos, podendo ser prorrogado por 
igual período.

Leia o edital no Blog de Sobral (blog.so-
bral.ce.gov.br) 

Prefeitura entrega cadeiras higiênicas a 
sobralenses portadores de necessidades especiais

Na manhã da quarta-feira (29), a Se-
cretaria da Saúde de Sobral, por meio do 
Serviço de Apoio ao Cidadão Sobralense 
(SACS), realizou a entrega de cadeiras de 
rodas especiais e cadeiras higiênicas para 
portadores de necessidades especiais. A 

ação faz parte do Programa de Órteses e 
Próteses que, além desses equipamentos, 
também concede próteses, coletes orto-
pédicos e óculos de grau.

Sobral é um dos poucos municípios 
que atendem a demanda de órteses e 
próteses. “Com essa entrega reduzimos 
consideravelmente a demanda reprimida 
de cadeiras de rodas, higiênicas e especiais, 
isso é uma conquista da população sobra-
lense, pois conseguimos atender toda a 
demanda que chega até nós”, explicou Ana 
Lyzia, gerente do Serviço.

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

Professores de matemática participam de formação 
na metodologia da Universidade de Stanford

Nas etapas finais de elaboração da 
nova política curricular da Rede Munici-
pal de Ensino, a Secretaria da Educação 
de Sobral promoveu, nesta terça-feira 
(28), uma oficina de formação na metodo-
logia do Ensino para Equidade (EpE). Rea-
lizada no Centro de Educação a Distância 
do Ceará, a formação contou com a parti-
cipação de 35 professores de matemática 
do fundamental II, além dos integrantes 
do grupo de trabalho que está desenvol-
vendo o novo currículo de matemática.

Em parceria com o Instituto Sidarta, a 
formação utilizou a metodologia baseada 
em mais de 20 anos de pesquisa na área 

de educação e de sociologia da Universi-
dade de Stanford e foi acompanhada por 
Carlos Cabaña, professor de matemática 
da rede pública de ensino de Oakland, no 
Estado da Califórnia.

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

Por volta das 22h50 desta terça-feira (28), autoridades da 
segurança pública desembarcaram em Sobral, acompa-
nhadas pelo prefeito Veveu Arruda. Entre eles, o secretário-

-interino da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), coronel 
Lauro Prado; o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, co-
ronel Giovani Pinheiro; o delegado-geral da Polícia Civil, Andrade 
Junior, e o perito-chefe da Pefoce, Maximino Chaves.

A cúpula da segurança pública do Estado veio ao Município, 
após reunião com o governador Camilo Santana, com a orienta-
ção de avaliar os acontecimentos nas últimas 24 horas e definir 
ações de reforço na segurança. “O governador Camilo determinou 
que todas as medidas necessárias fossem atendidas, como desloca-
mento de mais policiais militares e civis e de forças especiais para 

Sobral e já foram cumpridas desde o inicio da tarde de hoje para 
garantir a segurança em Sobral. Novas providências estão sendo 
adotadas, inclusive com a participação do Ministério Público Esta-
dual. Pelas características dos ocorridos percebe-se facilmente que 
eles não nascem na simples bandidagem, mas sim na politicagem 
bandida”, disse Veveu.

Mesmo antes da chegada do grupo à Sobral, comandantes lo-
cais das polícias Militar e Civil intensificaram as ações ostensivas 
durante as manifestações creditadas a gangues locais. “Acompa-
nhamos a movimentação desde o início, porque sabíamos que eram 
pessoas que têm problemas com a Justiça e com as polícias”, explicou 
o tenente-coronel Assis Azevedo, comandante do 3º Batalhão.

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

Acompanhada pelo Prefeito Veveu Arruda, cúpula da 
Segurança Pública do Estado desembarca em Sobral

O prefeito Veveu Arruda inaugura, 
nesta sexta-feira (1º), a partir das 18h, o 
Centro de Educação Infantil (CEI) ‘Maria 
Menezes Cristino - Ruth Cristino’, no bair-
ro Padre Palhano. Este será o 10º CEI inau-
gurado pela gestão que tem a educação 
como marca. Para comemorar a entrega 
haverá show com a dupla Ítalo e Renno.

O CEI do Padre Palhano atende 240 
alunos, de 0 a 6 anos, com uma estrutura 
formada por oito salas de aula, berçário, 
sala de informática, sala de leitura, direto-
ria, sala de professores, lavanderia, lactá-

rio, cozinha, pátio cober-
to, anfiteatro e parquinho. 
Com investimentos de 
mais de R$1.978.189,58, 
o equipamento foi cons-
truído em parceria com o 
Governo Federal, por meio do Programa 
Proinfância, do Ministério da Educação.

Com os Centros de Educação Infantil 
inaugurados em sua gestão, o prefeito 
Veveu universalizou o atendimento em 
pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e 
ampliou para quase 50% a cobertura do 

atendimento em creches para crianças de 
0 a 3 anos. Já foram inaugurados novos 
Centros de Educação Infantil nos bairros 
Novo Recanto, Sumaré, Santa Casa, Alto 
da Brasília, Vila União, Cohab II (Jatobá), 
Domingos Olímpio, Parque Santo Antô-
nio e Cidade José Euclides.

10ª Unidade
Prefeito Veveu Arruda inaugura Centro 
de Educação Infantil no Padre Palhano

Semana do Meio Ambiente 
2016 é encerrada com ciclo de 
palestras sobre ‘A Cidade e a 

Saúde’

Incentivar as pessoas sobre o uso cor-
reto da água, elaborando debates entre 
sociedade, poder público e empresas 
privadas; promover o uso de práticas so-
cioambientais para toda a população; e 
profissionalizar pessoas para as demais 
práticas ambientais foram os grandes 
destaques da ‘Semana do Meio Ambiente 
2016’. O evento encerrou nesta quarta-
-feira (29), no Auditório Educar do Sesc, 
com mais um ciclo de palestras sobre ‘A 
Cidade e a Saúde’.

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

Nesta quarta (29)
Concluída reposição de cabos 

de rede de iluminação do 
Parque Mucambinho

Nesta quarta-
-feira (29), a Prefei-
tura de Sobral, por 
meio da equipe 
de Iluminação Pú-
blica da Secretaria 
de Conservação e 
Serviços Públicos 
(Seconv), concluiu 
o serviço de repo-
sição de cabos da rede subterrânea do 
Parque Mucambinho. Parte da localidade 
estava no escuro devido a ação de margi-
nais que vinham furtando a fiação.

“Desde o início deste ano, estamos so-
frendo com furto de cabos da rede de ilumi-
nação do Parque Mucambinho. Para evitar 
que casos como este voltem a acontecer, 
estamos contando com a parceria da Guar-
da Municipal para ampliar o serviço de se-
gurança do local e esperamos também o 
apoio da população”, explicou o titular da 
Seconv, Jorge Trindade.

O prefeito Veveu Arruda (foto) e o secretário-interino da Segurança Pública, 
coronel Lauro Prado, concederam entrevista coletiva.

O Batalhão de Choque recebeu instruções do comandante-geral da Polícia Militar 
do Ceará, coronel Giovani Pinheiro.


