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Prefeitura de Sobral realiza 1º Fórum de 
Controle Interno

Para aprimorar seus mecanismos de 
controle interno, a Prefeitura de Sobral re-
alizou, na sexta-feira (1º), o 1º Fórum Per-
manente de Controle Interno, que reuniu 
secretários e adjuntos, coordenadores e 
gerentes das unidades de saúde, gestores 
escolares e membros dos conselhos muni-
cipais. No evento, realizado no Centro de 
Convenções, o secretário adjunto da Con-
troladoria e Ouvidoria Geral do Estado do 
Ceará, Marconi Lemos, falou sobre ‘Controle 
Interno – Instrumento de Gestão e de Inte-

ração com a Sociedade’.
“A Prefeitura firmou acordo de coope-

ração técnica com a Controladoria e Ouvi-
doria Geral do Estado do Ceará (CGE) para 
promover integração entre as instituições e o 
intercâmbio de informações e sistemas o for-
talecimento das atividades de controle inter-
no, auditoria e ouvidoria, como o sistema de 
contratos e portal de transparência para dar 
mais agilidade e visibilidade aos processos 
públicos”, frisou a controladora e ouvidora 
de Sobral, Fátima Lúcia Dantas. 

Na sexta-feira (1º), o Centro de Referência 
Especializado para População de Rua de So-
bral (Centro Pop) começou uma série de ati-
vidades em comemoração aos dois anos de 
implantação. Oficinas, manhã de beleza, ex-
posição fotográfica, mutirão de saúde, manhã 
de lazer, orientação jurídica, roda de conversa 
e piquenique, são algumas das atividades da 
programação para os usuários do equipa-
mento, que durará todo mês de abril.

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

Mês de abril
Centro Pop comemora 2 anos de implantação com programação 

Na tarde da última quinta-feira (31), a 
Secretaria da Saúde, através do Centro de 
Orientação e Apoio Sorológico de Sobral 
(COAS), realizou no auditório do Depar-
tamento de Ensino Pesquisa e Extensão 
(DEPE) da Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral, um curso de capacitação em teste 
rápido para HIV, utilizando a metodologia 
de fluido oral.

Neste primeiro momento foram capaci-
tados 48 profissionais da Atenção Primária à 
Saúde (APS). Já na próxima quinta-feira (7) 
na Escola de Formação em Saúde da Família 
Visconde de Saboia (EFSFVS), haverá a ca-
pacitação de uma nova turma.  “O teste utili-
zando o fluido oral detecta os anticorpos sem 
precisar utilizar sangue. O resultado é obtido 

em 30 minutos e temos a vantagem de execu-
tá-lo em qualquer local. Esse teste é simples, 
rápido e indolor, realizado com privacidade 
e sigilo”, afirmou a gerente do COAS, Maria 
Geovane Barreto.

A Prefeitura de Sobral também já reali-
zou capacitação para os testes de HIV utili-
zando sangue e soro.

Secretaria da Saúde promove capacitação 
em teste rápido de HIV

Oficina regional do programa 
‘Selo Município Verde’ reúne 
representantes de municípios 

da Região Norte

O Centro de Educação a Distância 
(CED) foi palco, na sexta-feira (1º), da ofici-
na regional de divulgação e sensibilização 
do Programa ‘Selo Município Verde’. Com 
o intuito de capacitar os municípios que 
melhor atendem os índices de sustentabi-
lidade sugeridos pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (Sema), o encontro 
reuniu representantes de Cariré,  Coreaú, 
Alcântaras, Reriutaba, Massapê, Meruoca, 
Groaíras, Hidrolândia, Itapajé, Forquilha, 
Graça e Sobral.

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

Ciente da complexidade da atividade desen-
volvida pelo efetivo da Guarda Civil Municipal e 
do esforço físico que ela requer, a Secretaria de 
Cidadania e Segurança de Sobral, com a colabo-
ração da Secretaria da Saúde, instituiu o serviço 
de perícia médica. A medida foi tomada para 
evitar o agravamento de doenças crônicas e/ou 
recorrentes – por falta de repouso e tratamento.

Desta forma, os Guardas que venham a se 
afastar do trabalho por motivos de doença, por 
mais de três dias em um mesmo mês, serão sub-
metidos a perícia médica. O retorno às atividades 
só acontecerá se o paciente estiver completa-
mente recuperado, ou seja, sem nenhum sinto-
ma que indique a possibilidade de uma recaída à 
doença ou restrição física.

Assim, o Comando da Guarda garante a qua-
lidade de vida de seus servidores, ao mesmo 
tempo que fortalece a capacidade de atuação do 
efetivo em atividade.

Prefeitura de Sobral oferecerá escolinhas esportivas 
em 6 modalidades para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Sobral inaugurou, nesta 
sexta-feira (1), as Escolinhas Espor-
tivas dos Colégios Municipais, que 

serão desenvolvidas na Vila Olímpica. Co-
ordenado pelas Secretarias de Educação e 
Esporte, o projeto atenderá 500 alunos das 
escolas da sede e dos distritos para formar 

atletas em esportes como, atletismo, fute-
bol, capoeira, karatê, jiu-jitsu e natação.

Segundo o secretário de Educação, Julio 
Cesar da Costa, esse é um projeto inédito no 
Brasil. “Futuramente, em cada escola muni-
cipal, teremos escolinhas esportivas que irão 
identificar alunos com talentos esportivos, 

a partir dos 6 anos de idade, que irão ficar 9 
anos estudando no Colégio Olímpico Sobra-
lense, no contraturno da aula convencional. 
Nossos professores terão toda capacitação 
necessária para serem os melhores do Brasil e 
ajudar a formar os melhores atletas do Brasil”, 
explicou. 

Guarda Municipal institui perícia médica e assegura saúde dos servidores

Colégios Sobralenses de
Tempo Integral foram tema

do Café com o prefeito Veveu

No programa de rádio Café com o 
prefeito Veveu Arruda, desta segunda-
-feira (4), o gestor falou sobe os Colégios 
Sobralenses de Tempo Integral. “Temos a 
melhor rede de educação do Brasil, segun-
do avaliação do Ministério da Educação e 
do IOEB – Índice de Oportunidades da Edu-
cação Brasileira. E isso nos estimula a fazer 
mais e melhor e nos ajuda a identificar e 
resolver os problemas que ainda temos. 
Então eu decidi implantar o ensino em tem-
po integral para os alunos do 6º ao 9º ano, 
no qual o aluno chega na escola às 7h da 
manhã e sai às 5h da tarde, com reforço nas 
horas de estudo e estímulo às atividades es-
portivas, culturais, entre outras”, destacou 
Veveu.

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


