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Ouvidoria Geral
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COMUNICADO

A Secretaria da Cultura e do Turis-
mo de Sobral, organizadora do Con-
curso “O Meu Metrô”, comunica que o 
prazo para inscrições  foi prorrogado 
até o dia 13 de fevereiro de  2015, sem 
prejuízo aos participantes que já en-
tregaram seus trabalhos, que perma-
necem com as inscrições válidas.

A decisão de prorrogar o prazo 
atende à solicitação dos alunos da 
Rede Pública de Ensino que se encon-
tram de férias, e ao fato de o número 
de inscrições não ter atingido o míni-
mo exigido. Informações: (88) 3611-
2712 ou 3611-2956.

Programa Melhor em Casa
Prefeitura de Sobral atende 
60 pacientes pelo Serviço de 
Atenção Domiciliar do Município

A Prefeitura de Sobral participa do 
Programa Melhor em Casa, lançado 
em novembro de 2011 pelo Gover-

no Federal para ampliar o tratamento do-
miciliar para os casos em que o cuidado 
em casa é fundamental para que os pa-
cientes tenham uma melhor qualidade de 
vida. O atendimento domiciliar, por meio 
do SUS, é restrito a pacientes que podem 
receber cuidados médicos em seus lares.

Com a atenção domiciliar os usuários 
da Rede Pública de Saúde têm um serviço 
humanizado e acolhedor, sem afastamen-
to da sua família e sem os riscos de conta-
minação e infecção hospitalar.

Em Sobral, a Atenção Domiciliar existe 
desde 2009 e, atualmente, são atendidos 
pelo Programa Melhor em Casa, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, 60 pa-

cientes restritos 
ao leito, em in-
ternamento do-
miciliar, crianças 
do Programa de Assistência Ventilatória 
Domiciliar (PAVD); pacientes em caráter 
de UTI domiciliar; doentes de Parkinson; 
Alzheimeir e paralisia cerebral.

Os critérios para inclusão no servi-
ço estão especificados na Portaria Nº 
2.527/2011 do Ministério da Saúde, que 
estabelece as normas para cadastro dos 
Serviços de Atenção Domiciliar (SAD).

A equipe do Programa é formada por 
uma equipe multiprofissional de apoio 
e duas equipes multiprofissionais de as-
sistência domiciliar, composta por 01 
médico clínico; 01 médico pediatra; 03 fi-
sioterapeutas; 01 terapeuta ocupacional; 

01 fonoaudióloga; 01 nutricionista; 01 
assistente social; 01 psicólogo; 01 enfer-
meira; 02 técnicos de enfermagem e 01 
motorista.

A solicitação do serviço é feita nas 
Unidades de Saúde do Município e, após 
visita domiciliar, o caso é avaliado para 
ser definido, a partir da caracterização do 
paciente, do tipo de atenção e dos proce-
dimentos utilizados para a realização do 
cuidado, se o paciente se enquadra no 
perfil do Programa Melhor em Casa. Sai-
ba mais: (88)3611-6787. 

Será realizada na segunda-feira, 22 de dezembro, às 10h, no Auditório da Secretaria de Saúde do Estado (SESA), em Fortaleza, Assem-
bleia Geral do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS), para eleição dos novos presidente e vice-presidente do 
CPSMS. O Consórcio é presidido, atualmente, pelo Prefeito Veveu (Sobral) e participam, ainda, prefeitos de outros 23 municípios da Região.

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral realizará 
Assembleia Geral no dia 22 de dezembro

Famílias atendidas pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos do CRAS Mimi Marinho, no bairro 
Dom Expedito, participaram do Natal das 
Famílias, realizado pela Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria do Desenvol-
vimento Social e Combate à Extrema de 
Sobral, no dia 17 de dezembro.

 A comemoração natalina ocorreu no 

próprio CRAS, com apresentações de dan-
ça de crianças e do Coral “Noite Feliz” e 
encenação teatral do “Nascimento de Je-
sus”. A festa teve, também, a chegada do 
Papai Noel e distribuição de presentes. O 
evento contou com parceria da Indústria 
Grendene e Banda da Escola de Música de 
Sobral.

CRAS Mimi Marinho comemora Natal
das Famílias no Dom Expedito

Minha Casa, Minha Vida
Mais 700 apartamentos serão entregues nesta segunda-feira, 22 de dezembro.

Serão entregues nesta segunda-feira, 
22 de dezembro, às 16h, mais 700 
moradias do Residencial Nova Cai-

çara, pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida. A solenidade contará com as pre-
senças do Ministro das Cidades, Gilberto 
Occhi, do Governador Cid Gomes e do 
Prefeito Veveu.

A entrega das primeiras 408 unidades 
foi realizada em agosto deste ano. totali-
zando 1108 residências entregues.

Na entrega das primeiras unidades, o 
Governador Cid Gomes, destacou a im-
portância daquele momento para a vida 
das famílias beneficiadas: “Vocês estão 
realizando um sonho que muita gente no 
nosso país ainda espera ver realizado. Essa 
é uma das áreas mais nobres e bonitas da 
cidade de Sobral, hoje em dia”, disse Cid 
Gomes.

As famílias contarão com áreas de la-
zer e prática de esportes, áreas de con-
vivência e para atividades comerciais. O 
conjunto habitacional terá, ainda, 4 Cen-
tros de Educação Infantil, escola de ensi-
no fundamental, 2 postos de saúde com 
duas equipes, além da Escola Estadual de 

Ensino Profissional Lysia Pimentel, já exis-
tente ao lado.

A Prefeitura de Sobral, em parceria 
com o Governo Federal e o Governo do 
Estado do Ceará, trabalham na constru-
ção de 3.364 apartamentos no Residen-
cial Nova Caiçara, pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida, o maior empreendi-
mento imobiliário público já realizado na 

Região Norte do Ceará, beneficiando com 
moradia de qualidade, cerca de 15 mil 
pessoas.

“Esse é o maior conjunto habitacional 
da história de Sobral, destinado às pessoas 
com condições sociais e econômicas mais 
difíceis, com o objetivo de atingir a meta de 
meu governo de erradicar a extrema pobre-
za em Sobral”, comemora o Prefeito Veveu.

O CEO e a Policlínica são equipamentos administrados pelo Consórcio


