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< RONDA > Convocação para segunda fase do concurso do Ronda do Quarteirão deve 
acontecer nas próximas duas semanas. Serão chamados 3 mil aprovados para duas mil vagas 

Secretaria deve convocar três 
mil aprovados em concurso 

Bruno Balacó 
brunobalaco@opovo.com.br  

Em setembro do ano 
passado veio a gran-
de notícia. Jeferson 

Caetano da Silva, 25, esta-
va entre os aprovados do 
2º concurso do Ronda do 
Quarteirão. Ele comemorou 
o resultado e chegou a pedir 
demissão do emprego que 
tinha. No entanto, o que seria 
a realização de um sonho, o 
emprego público, virou dor 
de cabeça. Quase um ano se 
passou e ele continua espe-
rando. “Acho uma falta de or-
ganização, pois tive a mesma 
pontuação que muita gente 

que foi chamada e até agora 
nada”, conta Jeferson.  

Assim com ele, centenas 
de candidatos aguardam o 
cumprimento da promessa 
do titular da Secretaria Se-
gurança Pública e Defesa So-
cial (SSPDS), Roberto Mon-
teiro, que no último dia 18 
de junho anunciou que até 
agosto deste ano convocaria 
mais 2.500 candidatos apro-
vados na 1ª fase (prova escri-
ta) do último concurso para 
o Ronda do Quarteirão. O 
prazo expirou e agora a Se-
cretaria corre contra o tempo 
para resolver a questão.  

De acordo com o coorde-
nador do Ronda do Quar-

Comissões especiais 
tentam diminuir fila 
EXAMES PARA CNH 

Desde setembro do ano 
passado, a estudante Tatiane 
Carneiro, 20, pratica o exer-
cício da paciência. Naquele 
mês, ela iniciou processo pra 
tirar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). De lá para 
cá, tem enfrentado a demora 
para agendar as aulas e mar-
car os exames. O problema é 
que o prazo de um ano para 
concluir o processo está aca-
bando. Ela só conseguiu fazer 
o exame prático ontem, mas 
não passou.  

“Eu tenho medo, porque 
meu processo vai vencer. Es-
pero que me deem prioridade 
para repetir o exame”, pede. 
Caso isso não aconteça, Tatia-
ne terá recomeçar tudo. Exis-
tem cerca de seis mil candida-
tos inscritos para tirar a CNH 
em Fortaleza, de acordo com 

o Detran-CE. Segundo o dire-
tor de Habilitações, João Be-
zerra, no fim de 2008, houve 
uma corrida para tirar a habi-
litação, por causa do aumento 
da carga horária e do custo.  

A estratégia para desafogar 
a fila foi a criação de comis-
sões especiais que têm reali-
zado exames extras de práti-
ca de direção, além dos 360 
exames diários. Os candidatos 
fazem o exame em ruas próxi-
mas ao Detran da Maraponga. 

“Uma comissão fará mil 
exames até amanhã (hoje). E 
já estamos viabilizando outra-
para realizar mais 1.500 exa-
mes extras a partir do dia 15”, 
garante. A área de exames do 
Detran está sendo reformada 
e iluminada, para que tam-
bém sejam realizados exames 
à noite. 

NOVOS TALENTOS 

CICLO DE PALESTRAS 

Doze estudantes de jornalismo participam do Ciclo de Palestras 
do 6° Curso Novos Talentos O POVO. Eles realizam encontros com 
convidados e editores do Grupo de Comunicação O POVO, fase que 
prossegue até o próximo dia 11, na sala da Universidade Corporativa 
O POVO(UniOPOVO). Estão agendadas para o dia 14 as entrevistas 
com o coordenador do curso e diretores da UniOPOVO, e para dia 
15, a divulgação dos nomes dos selecionados para participar do 
curso que começa no próximo dia 21, quando os selecionados serão 
distribuídos nos diversos veículos do Grupo. 

KLEBER A. GONÇALVES 

teirão, coronel Joel Brasil, 
a convocação só não ocor-
reu no prazo esperado devi-
do um impasse gerado junto 
á empresa organizadora do 
concurso, a Cespe/UnB, de 
Brasília. “Nos próximos dias 
nós iremos definir se será a 
Cespe/UnB ou outra empre-
sa que dará continuidade ao 
concurso”, afirma o coronel.  

O titular da SSPDS, Ro-
berto Monteiro, diz acreditar 
que as pendências estejam 
resolvidas em até duas sema-
nas e acredita que a convoca-
ção possa ser feita ainda em 
setembro. “Em outubro nós 
estaremos iniciando, oficial-
mente, a segunda etapa da se-
leção”, garantiu o secretário.  

A perspectiva sobre o nú-
mero de candidatos tam-
bém foi revista. “Em vez 
de 2.500, nós vamos chamar 

Com dois meses de 
atraso devem finalmente 
ser empossados este mês 
os candidatos aprovados 
no último concurso para 
escrivães e delegados. Segundo 
o secretário de Segurança 
Pública do Estado, Roberto 
Monteiro, a posse deles deve 
ocorrer no próximo dia 11, em 
cerimônia conjunta. Na ocasião, 
devem ser empossados 223 
escrivães e 85 delegados.  

O ato será realizado oito 
meses após o Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará (TCE-CE) ter 
suspendido temporariamente a 
homologação dos concursos 
para escrivão e delegado 

de Polícia. A ação foi 
baseada em uma série 
de documentos enviados 
pelo Ministério Público, 
comprovando irregularidades 
nos dois concursos (como 
a presença de parentes 
e candidatos amigos de  
integrantes da comissão 
coordenadora). 

“Todos esses empecilhos já 
estão resolvidos. Resta apenas 
a finalização da entrega 
da documentação para que 
nós possamos encaminhar o 
material para a Secretaria 
de Planejamento do Estado, 
para o governador assinar os 
papéis. (BB) 

Posse prevista para dia 11 

SERVIÇO

três mil aprovados. Desse 
total, devem ficar dois mil 
para assumir o cargo”, esti-
ma Joel Brasil. Para a con-
clusão do atual concurso, res-
tam ainda serem realizados 
os exames médicos, psicoló-
gicos e toxicológicos, além 
do curso de formação (de 
cinco meses), investigação 
social e uma avaliação sobre 
os conhecimentos adquiridos 
nesse curso. A previsão é de 
que todas essas etapas sejam 
concluídas antes do fim do 
primeiro semestre de 2010.  

Dúvidas sobre a convocação 
dos aprovados podem ser 
tiradas pelo telefone (85) 
3101.6584 ou no site  
www.seguranca.ce.gov.br.  


