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Com mais de 4 mil matrículas, Sobral é o 
município do interior do Ceará com maior 
número de inscritos no Pronatec
Programa oferece cursos de qualidade reconhecida e 
gratuitos para a população mais pobre

Sobral é o segundo município do 
Ceará em número de matrículas no Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec). Segundo o 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), 4.865 alunos já 
se matricularam em Sobral, desde 2012. 
O Município é o 32º em número de ma-
trículas no Brasil. “Esse é o resultado de um 
trabalho intenso, que une políticas públicas 
sociais de emprego e inclusão produtiva”, 
diz o Prefeito Veveu.

O Pronatec é uma das principais ações 
de Inclusão Produtiva Urbana do Plano 

Brasil Sem Miséria. O programa do Gover-
no Federal promove o acesso à qualifica-
ção profissional gratuita e de qualidade 
para as pessoas inscritas no Cadastro Úni-
co de Programas Sociais. Os cursos mais 
procurados são: auxiliar administrativo, 
operador de computador, manicure e 
pedicure, eletricista instalador predial de 
baixa tensão e auxiliar de recursos huma-
nos.

Os cursos do Pronatec são realizados 
em parceria com a Prefeitura de Sobral e 
o Sistema S (SENAC, SENAI e SENAT). As 
matrículas são feitas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Combate à Ex-
trema Pobreza e, por meio da Agência de 
Inclusão Produtiva da Sobral, os alunos 
são encaminhados para as oportunida-
des de emprego disponíveis.

A Agência de Inclusão Produtiva de 
Sobral fica na Rua Cel. Antônio Mendes 
Carneiro, nº 562, Centro, e funciona de 
segunda a sexta-feira, no horário das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. Saiba mais: (88) 
3614-7338.

Prefeito Veveu participa de Formatura do Tiro de Guerra 10-011

O Prefeito Veveu, Diretor Honorífico 
do Tiro de Guerra 10-011, participou na 
noite desta quinta-feira, 27 de novem-
bro, da cerimônia de Formatura e Encer-
ramento do Ano de Instrução do Tiro de 
Guerra 10-011 de Sobral. A formatura dos 
143 atiradores foi realizada no Boulevard 
do Arco, com a presença do Chefe de Ins-
trução, Subtenente Marcelo Marcondes e 
presidida pelo Tenente Coronel Sales, que 
representou o Comandante da 10ª Região 
Militar.

O Prefeito Veveu falou da importân-
cia e elogiou o trabalho do TG 10-011 de 
Sobral. “É meu desejo e pretendo colaborar 
para que aumentemos de 150 para 200 o 
número de vagas no Tiro de Guerra”, disse 
o Prefeito, que também parabenizou os 
novos atiradores: “Aproveitem a experiên-
cia que tiveram nesse período de formação 
e levem para a vida toda. Sobral ganha com 
a formação de vocês. Parabéns!”, disse.

Durante a cerimônia receberam o Tí-
tulo de “Amigo do Tiro de Guerra”, o Chefe 
do Cerimonial da Prefeitura, José da Silva 
Sousa (Zezinho); Abraão Rodrigues Sar-
mento; Raimundo Frota; Ednor Alves dos 
Santos; Luís Rodrigues Pontes; Bombeiro 

Militar Hélio Wilson Pontes e o Policial Mi-
litar Ricardo Falcão do Nascimento.

O evento teve, ainda, a participação 
de autoridades militares; Secretário da 
Cidadania e Segurança do Município, Pe-
dro Aurélio Aragão; vereadores, demais 

secretários municipais e familiares dos 
atiradores.

O Tiro de Guerra 10-011 de Sobral foi 
criado há 69 anos, em 31 de outubro de 
1945, para a formação de reservistas de 2ª 
categoria (instrução básica).

Doze prefeitos de municípios que 
compõe o Consórcio Público de 
Saúde da Microrregião de Sobral 

se reuniram nesta quinta-feira, 27 de no-
vembro, em Assembleia Extraordinária, 
no Auditório da Policlínica de Sobral. No 
encontro foram apresentados os serviços 
oferecidos na Policlínica e Centro de Espe-
cialidades Odontológicas Regional (CEO) 
aos municípios consorciados e aprovadas 
alterações no Estatuto do Consórcio e o 
orçamento para 2015.

Na abertura da reunião, o superinten-
dente de Apoio à Gestão da Rede de Uni-
dades da Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará, Lineu Jucá, falou da ampliação 
da rede de assistência à saúde no Ceará, 
com a construção de 3 Hospitais Regio-
nais; 22 Policlínicas; 22 Centros de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO); 21 UPAs e 
150 Unidades Básicas de Saúde, em todo 
o Ceará, ampliando e facilitando o acesso 
a exames e a consultas com especialistas.

“A reunião foi importante para apri-
moramento do sistema para garantir que 
todas as consultas ofertadas sejam realiza-
das”, afirma o Prefeito Veveu, presidente 
do Consórcio Público de Saúde da Micror-
região de Sobral.

Em sua apresentação o Diretor Geral 
do CEO Regional, Felipe Carvalho, falou 
dos atendimentos realizados no CEO, que 
se destaca por ser o único a contar com 

a parceria da Universidade Federal do Ce-
ará, com profissionais especialistas, mes-
tres e doutores e, também, é o único com 
funcionamento no turno da noite. De 
janeiro a setembro, foram realizados no 
CEO Regional 13.373 atendimentos.

A Diretora da Policlínica de Sobral, 
Andréa Linhares, também apresentou os 
serviços oferecidos em 13 especialidades. 
De janeiro a setembro deste ano, a Policlí-
nica realizou 64.123 atendimentos, entre 
consultas (16.839), exames (32.288) e ou-
tros procedimentos (14.996), numa média 
de 7.124 atendimentos por mês para os 

24 municípios da Microrregião de Sobral.
O Consórcio de Saúde da Microrregião 

de Sobral é formado por 24 municípios e 
administra o Centro de Especialidades 
Odontológicas Regional (CEO) Reitor Íca-
ro de Sousa Moreira e a Policlínica Ber-
nardo Félix da Silva ambos em Sobral. Na 
próxima semana haverá reunião com os 
secretários de saúde dos municípios que 
compõe o Consórcio. Na segunda quinze-
na de dezembro os prefeitos se reunirão 
para ajustes, decisão dos investimentos 
que serão feitos e eleição do novo presi-
dente do consórcio.

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral 
realiza Assembleia Extraordinária

Presidente do Consórcio Público de Saúde, o Prefeito Veveu presidiu a Assembleia Extraordinária 
dos 24 municípios consorciados.

Cerimônia marcou encerramento do Ano de Instrução

Prefeito Veveu falou aos 143 novos atiradores, durante Formatura, no Boulevard do Arco.

Será realizado nos dias 10 e 11 de 
dezembro, no centro de convenções, a 
primeira edição do Sobral Fashion Week, 
com desfile de coleções para festa de fi-
nal de ano. O objetivo é contribuir para 
destacar o Ceará como polo de produção 
de talentos no setor da moda, movimen-
tando a economia do Estado.

Estarão presentes lojas da região 
como: Pop Girl, Mello Import, Altelier Mix, 

Carmês, Lauriss, Youngs, Mimo Fashion, 
F&L Noivas e Festas, Evelin, Toli, Apolo-
gia, Carmen Steffens, Flora, Stalker, Nude 
Trend e Acesso Moda Brasil.

Segundo a organizadora do evento, 
empresária Eveline Duarte, a proposta do 
Sobral Feshion Week é diferenciada. “Tra-
zemos uma moda comercial, diretamente 
para o consumidor final, oferecendo uma 
mudança no olhar e novos paradigmas, 

apoiados na capacidade que a moda tem 
de ser única e diversa ao mesmo tempo”, 
afirma. O Desfile é organizado pela Vila 
Models e conta com o apoio institucional 
do Governo do Estado do Ceará e Prefei-
tura de Sobral, por meio da Secretaria da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico (STDE), e patrocínio das empresas 
Lápis de Pálpebra e Agencia New Faces e 
Promoter César Macedo.

Sobral Fashion Week será de 10 a 11 de dezembro


