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Jovens da Guarda Mirim participam de 
palestra sobre educação 

Os adolescentes que fazem parte do 
Programa Guarda Mirim de Sobral par-
ticiparam, na última terça-feira (31), de 
palestra ministrada pelo coordenador da 
Educação no Trânsito, Márcio Andrade, 
quando foram abordados temas como 
respeito e cidadania no trânsito.

De acordo com Márcio, todas as tur-
mas da Guarda Mirim participam de ati-
vidades ligadas ao tema, pois cumprem o 
papel de multiplicadores em suas comu-
nidades. “Esses jovens levam o aprendiza-

do que recebem durante o programa para 
todos os aspectos de suas vidas, se tornan-
do referência na família, no bairro e escola”, 
destacou o coordenador. 

Concurso para Guarda Municipal
Divulgado gabarito preliminar da prova objetiva Banco de Mudas de Sobral 

distribuiu 9.736 mudas no mês 
de outubro

No último domingo, dia 30 de outubro, 
a Prefeitura de Sobral realizou a prova es-
crita do Concurso Público para ingresso 
na Guarda Municipal de Sobral. O gabari-
to preliminar já está disponível para con-
sulta pelo site (http://admin.concursos.
uvanet.br/apps/candidato/acesso_inscri-
coes.php). Foram 2650 inscritos para con-

correr a 85 vagas de provimento efetivo. 
O resultado da prova escrita será divulga-
do dia 25 de novembro. 

Serão convocados para realizar a se-
gunda fase, a Avaliação de Capacidade, os 
candidatos aprovados na prova objetiva 
até a 510ª classificação. Haverá ainda ins-
peção de saúde, avaliação psicológica e 
investigação social, além do Curso de For-
mação Profissional (CFP). A remuneração 
inicial bruta é de R$ 1.597,88, composta 
por vencimento base, gratificação de de-
sempenho, e gratificação de risco de vida. 
O Concurso está sendo realizado sob a 
coordenação técnico-administrativa do 
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
– IADE/UVA.

Na última sexta-feira (28), o Prefeito 
Veveu Arruda promoveu um café 
da manhã para agradecer a con-

tribuição dos médicos cubanos à saúde 
pública do Município. Em suas palavras, 
Veveu destacou os benefícios alcançados 
em Sobral, com a ajuda dos profissionais. 
“Desde o início da minha gestão estamos 
lutando para melhorar ainda mais a vida 
dos sobralenses, quando aderimos ao pro-
grama nossa taxa de mortalidade infantil 
era de 14 óbitos para cada mil nascidos vi-
vos, hoje estamos com 8,7, graças ao apoio 
e união de todos”, afirmou.

A médica Dagmara Vargas, represen-
tando os médicos cubanos, agradeceu o 
carinho de todos. “Aqui ganhei uma nova 
família, me sinto parte da vida das pessoas. 
Cada um de meus colegas e pacientes fica-
rão para sempre em meu coração”.

A gerente do Centro de Saúde da Fa-
mília Cleriane Coutinho agradeceu ao 
prefeito Veveu pela oportunidade de co-
nhecer e trabalhar com os profissionais 
do Programa Mais Médicos. “Essa foi uma 

grande oportunidade de conhecer os mé-
dicos cubanos, tenho um enorme carinho 
com todos, somos uma família, vivemos 
com muita intensidade durante todo esse 

período, somos eternamente gratos pelo 
empenho dedicado à nossa comunidade e 
todos irão ficar guardados em nossos cora-
ções”, afirmou.

Primeira turma do ‘Programa Mais Médicos’
encerra ciclo na saúde de Sobral

Campanha Promocional de 
Natal será lançada nesta quinta-feira (3)

Para fortalecer o comércio e estimular 
as compras de final de ano, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Sobral , em 
parceria com a Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria da Tecnologia e De-
senvolvimento Econômico (STDE), lança 
nesta quinta-feira (3), às 19h, no Auditório 
da CDL de Sobral, a ‘Campanha Natal Pre-
miado CDL 2016 – Noel dá Sorte’. 

De acordo com a titular da STDE, Da-
niela Costa, a campanha “além de alavan-
car e contribuir para o fortalecimento das 
vendas de final de ano dos comerciantes 
sobralenses, uma vez que o aumento das 
vendas, durante este período, gira em torno 
de 30 a 35%, busca abranger e beneficiar 
o comércio de toda a Região Norte, já que 

Sobral é polo econômico e abastece vários 
Municípios”, destacou.

Este ano, a campanha, que é uma rea-
lização da CDL, realizará o sorteio de  car-
ro, bicicleta e cinco vale compras no valor 
de R$ 500,00. Serão distribuídos ainda 
cupons promocionais para os consumi-
dores que comprarem nas lojas partici-
pantes da campanha.
Serviço:
Lançamento da ‘Campanha Natal Premia-
do CDL 2016 – Noel dá Sorte’
Data: 3 de novembro (quinta-feira)
Local: Auditório da CDL (Rua Dr. João do 
Monte, 826 - Centro - Sobral-Ce)
Horário: 19h
Acesso: Gratuito

O Banco de Mudas de Sobral dis-
tribuiu, no último mês de outubro, 
9.736 mudas de plantas ornamentais, 
nativas, frutíferas e medicinais. Des-
se total, 2.124 foram para os distritos 
de Jaibaras, Jordão, Pedra de Fogo e 
São José do Torto. O Banco de Mudas 
atendeu, ainda, solicitações das cida-
des de Massapê, Meruoca, Itapipoca e 
Fortaleza, com 987 mudas entregues.

Também foram feitos plantio de 
mudas (arborização e paisagismo 
urbano) no Parque da Cidade; Aveni-
da Dr. Guarany; Cohab II; Centros de 
Saúde das Pedrinhas e da Cohab III; 
Conjunto Morada do Planalto; Igreja 
da Cohab III; CREAS; IFCE; Centro de 
Educação à Distância (CED) e Sede do 
Detran.

O Banco de Mudas de Sobral é 
coordenado pela Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos do 
Município (Seconv), produzindo e 
distribuindo mudas, que podem ser 
adquiridas, também, pela população 
em troca de garrafas PET, sacos plás-
ticos, óleo de cozinha usado e milho 
(usado na alimentação de animais). 
Saiba mais: (88) 3611-7784.

A Prefeitura de Sobral divulgou o resultado final do 
Concurso Público para professor efetivo do Sistema 
Municipal de Ensino de Sobral. Veja a lista com os apro-
vados nos cargos de professor da educação infantil e 
ensino fundamental inicial, professor de matemática e 
professor de inglês no nosso endereço eletrônico.

Com a participação de 1.649 candidatos que con-
correram a 162 vagas, o concurso foi realizado em 
quatro etapas responsável sob a coordenação técnico-
-administrativa da Universidade Estadual Vale do Aca-
raú (UVA). 

Os candidatos também poderão consultar o re-
sultado na página do Instituto de Apoio ao Desen-
volvimento da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
– IADE/UVA aqui (http://admin.concursos.uvanet.br/
apps/candidato/acesso_inscricoes.php).

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

Prefeitura de Sobral divulgou resultado final do concurso público para 
professores


