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Estação Juventude Mucambinho promove 
festa de Dia das Crianças

As crianças dos bairros Tamarindo, 
Santa Casa e Dom Expedito participaram, 
na tarde de quinta-feira (27), na Estação 
Juventude do Mucambinho, de uma pro-
gramação especial em alusão ao Dia das 
Crianças.

O grupo participou de jogos, brinca-

deiras e contação de histórias até o anoi-
tecer. De acordo com a coordenadora da 
Estação Juventude Mucambinho, Fernan-
da  Matias, as brincadeiras foram cuida-
dosamente pensadas para alegria, socia-
lização e fortalecimento de laços entre os 
pequenos.

Divulgado resultado da última etapa do concurso 
público para professores

Chá da Tarde | Cras Mimi Marinho reúne mulheres 
para conversa sobre prevenção do câncer de mama

Foram divulgadas, nesta sexta-feira 
(28), as notas da prova didática (terceira 
etapa) do Concurso Público para profes-
sor efetivo do Sistema Municipal de En-
sino de Sobral. São oferecidas 162 vagas 
para provimento efetivo nos cargos de 
professor da educação infantil e ensino 
fundamental inicial, professor de mate-
mática e professor de inglês.

Os candidatos poderão consultar o re-
sultado na página do Instituto de Apoio 
ao Desenvolvimento da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú – IADE/UVA http://

admin.concursos.uvanet.br/apps/candi-
dato/acesso_inscricoes.php, responsável 
pela coordenação técnico-administrativa 
do concurso, ou abaixo.

Veja o resultado do concurso no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)A Praça José Maria Félix, no distrito de 

Jaibaras foi o palco,  nesta quinta-
-feira (27),  de mais um casamento 

comunitário realizado pela Prefeitura de 
Sobral. Este foi o quinto casamento comu-
nitário realizado no Município. Desta vez, 
30 casais que participam do projeto ‘Famí-
lias de Fato e de Direito’ desenvolvido pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds) no 
Centro de Referência da Assistência Social 
(Cras) Jaibaras.

Para o prefeito Veveu Arruda, o traba-
lho e empenho dos servidores da Seds 
e a parceria das empresas envolvidas só 
poderia resultar em uma bela festa. “Todo 
casamento tem um custo e o deste não é di-
ferente. Mas a parceria das empresas aqui 
envolvidas, que se voluntariaram, junto 
com o trabalho dos servidores da Seds, nos 
permitiu diminuir este custo e proporcionar 
esta bonita festa”, ressaltou. “Nosso objeti-
vo é dar uma mensagem para nossa comu-
nidade, do Jaibaras e de toda Sobral: é im-
portante, cada vez mais, o fortalecimento 
das famílias. Que as famílias sejam o lugar 
onde haja paz, amor, carinho, solidarieda-
de, humildade, força, união, tudo para dar 
mais conscistência na vida de cada um dos 
filhos de vocês”, concluiu.

Para a titular da Seds, Valdízia Ribeiro, 
o momento é único na vida de cada ca-
sal, mas, também, para a gestão. “É um 
momento único na vida de cada casal. Para 
nós é motivo de muita alegria poder pro-
porcionar este momento. Agradeço, princi-
palmente, o prefeito Veveu, o grande idea-
lizador deste momento, por proporcionar 

este momento”.
Francisco Ronaldo e Nágila Nascimen-

to oficializaram a união que já dura quase 
um ano. “Este foi um grande presente que 
recebemos. Foi até inesperado. Tudo o que 
passamos já nos deu muita felicidade e esse 
momento coroa a nossa união. Agradece-
mos primeiro a Deus e em segundo lugar o 
prefeito Veveu por este projeto, ele está de 
parabéns.”

Um casal em especial emocionou a to-
dos os presentes. Francisco Nilson e Nei-
la Maria estão juntos há pouco mais de 
dez anos. Ele é cadeirante e aproveitou o 
momento para se declarar a sua esposa. 
“Primeiro quero agradecer o prefeito Veveu 
e o vereador Carlos do Calisto por realizar 
o sonho de cada um de nós com este casa-
mento. Muitos devem estar se perguntando 
‘porque esta mulher vai se casar com um 
cara em uma cadeira de rodas?’ Há dois 
anos eu sofri um acidente e fiquei tetraplé-
gico. Hoje ela poderia estar se divertindo ou 
com outro parceiro, mas ela preferiu ficar 
comigo. Meu amor, muito obrigado por 
permanecer ao meu lado nesta luta. Eu te 
amo, de verdade”, concluiu.

Com direito a bolo, decoração, banda, 

fotos, filmagem, valsa e champanhe, a 
festa marcou a história dos casais parti-
cipantes. Na ocasião, o prefeito também 
destacou os avanços do Município na 
área da educação, com a melhor rede mu-
nicipal de educação do Brasil, segundo o 
IDEB (8,8); na saúde, com a menor taxa de 
mortalidade infantil do Norte e Nordeste 
(7,4).

O projeto ‘Famílias de Fato e de Direito’ 
já realizou a felicidade de 250 casais em 
todo o Município e conta com o apoio da 
Secretaria de Urbanismo, Patrimônio His-
tórico e Meio Ambiente, do grupo Mulhe-
res Solidárias e com a parceria do Cartório 
Modesto de Carvalho, além de empresas 
de decoração, maquiagem, filmagem e 
fotografia.

Casamento comunitário
Cerimônia oficializa a união de 30 casais do distrito de 

Jaibaras

Café com o Prefeito Veveu 
aborda Abatedouro de 

Galinha Caipira

O programa Café com o Prefeito Ve-
veu desta segunda-feira (31), aborda o 
abatedouro de aves, que será constru-
ído no Assentamento Campo Grande, 
no Caracará, e teve a ordem de serviço 
assinada na semana passada. “Foi um 
momento de muita alegria para mim 
que atuei como advogado em defesa 
dos trabalhadores rurais, na década de 
80, e hoje como prefeito pude viabilizar 
a realização do nosso sonho de trans-
formar os assentamentos, que eram 
locais de exploração, em terras produ-
tivas garantindo uma condição de vida 
digna para essas famílias”, destacou.

“O Abatedouro terá capacidade para 
500 aves por dia e será certificada pelo 
Serviço de Inspeção Municipal, implanto 
por mim. A obra foi iniciada nesta sema-
na e deve ser concluída em três meses. A 
conquista do abatedouro é fruto de uma 
articulação da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Agricultura e Pecu-
ária (Seagri), com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), a 
ONG Terra Três, que presta assessoria téc-
nica aos assentamentos, pelo Sindicato 
de Trabalhadores Rurais e o Fórum dos 
Assentados”, disse o prefeito.

O prefeito também falou das ações 
que serão realizadas até o fim da sua 
gestão. “Vou continuar trabalhando in-
tensamente até o dia 31 de dezembro 
deste ano. Nós vamos, ainda, inaugurar 
obras na área da educação, na área da 
saúde, na área de habitação para con-
tinuar servindo a todos os sobralenses, 
especialmente, os que mais precisam”.

O Café com o Prefeito Veveu é uma 
produção da Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura de Sobral, transmitido 
por uma rede de emissoras de rádio, às 
segundas-feiras, sempre às 7h, e rea-
presentado às quintas-feiras, sempre às 
11h55.

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

Na última sexta-feira (28) o Centro de 
Referência da Assistência Social (Cras) 
Mimi Marinho promoveu o ‘Chá da Tar-
de’, uma roda de conversa com mulheres 

para falar sobre a prevenção do câncer de 
mama. 

“O objetivo do encontro foi levar mais 
informação às nossas usuárias. Para tanto 
chamamos as nossas idosas do grupo de 
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) e as mães das crianças 
atendidas pelo SCFV”, ressaltou a coorde-
nadora do Cras Mimi Marinho, Andreyssa 
Aguiar.

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


