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Iluminação Pública
Prefeitura de Sobral implementa 12 novas 
luminárias na localidade de Águas Mortas

Com o objetivo de garantir  conforto e 
segurança aos moradores da localidade de 
Águas Mortas, no distrito de Taperuaba, a 
Prefeitura de Sobral, através da Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos (Se-
conv), ampliou a extensão da rede de ilumi-
nação pública da comunidade. Agora, 21 lu-
minárias atendem os cerca de 60 moradores 
que vivem na região.

“A população da localidade de Águas 
Mortas só contava com nove luminárias que 
atendiam a região. Agora, ampliamos para 
21. Doze luminárias foram colocadas, ou seja, 
mais que dobramos o número de equipamen-

tos”, afirmou o titular da Seconv, Jorge Trin-
dade.

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

Novembro Azul
CSF Centro abrirá na noite desta quinta (26) 
para ação de prevenção do câncer de próstata

Durante todo o mês de novembro, a Se-
cretaria da Saúde de Sobral tem realizado 
ações de prevenção e combate ao câncer 
de próstata. A mobilização integra a progra-
mação da Campanha ‘Novembro Azul’, que 
nesta quinta-feira (26) chega ao Centro de 
Saúde da Família do Centro (CSF).  A Unida-
de abrirá no período da noite para atender, 
exclusivamente, homens com idades a par-
tir dos 40 anos, que tenham interesse em se 
consultar com urologista.

A escolha do horário foi feita para garan-
tir que aqueles trabalhadores que não tem 

intervalos durante o dia, também possam 
usufruir do benefício. “Sabemos que a gran-
de maioria dos homens passa o dia no traba-
lho e a noite é a oportunidade deles cuidarem 
da saúde”, explicou a gerente do CSF Ana 
Klébia Aragão.

Além da consulta com o urologista, se-
rão oferecidos serviços de verificação de 
pressão arterial, exame de glicemia capilar, 
avaliação do médico clínico, avaliação de 
saúde bucal e massoterapia.

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

25 de Novembro
Bike Sesporte realiza passeio alusivo ao 
‘Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue’

Para conscientizar a população para a 
importância da doação de sangue, o ‘Bike 
Sesporte’, desta quarta-feira (25), será alusi-
vo ao ‘Dia Nacional do Doador Voluntário de 
Sangue’, comemorado no dia 25 de novem-
bro. Partindo às 19h, da Praça do Theatro 
São João, o tradicional passeio ciclístico irá 

compor a programação da Semana Nacio-
nal do Doador Voluntário, que este ano traz 
o tema Doar sem olhar a quem - Um ato de 
amor’e acontece de 23 a 28 de novembro.

“Nosso objetivo é sensibilizar não apenas 
os participantes da pedalada, mas comover 
toda a população de Sobral e dos municípios 
vizinhos para doar e ajudar às pessoas, fazen-
do o bem e salvando muitas vidas”, alertou a 
coordenadora de Serviço de Captação do 
Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Sobral (Hemoce), Carmem Valéria Vascon-
celos.

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

Praça João Bandeira no 
Setor 3, no distrito Jaibaras, 

é revitalizada
A Prefeitura de Sobral, através da 

Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv), revitalizou a Praça 
João Bandeira, localizada no Setor 3, 
no distrito de Jaibaras. A ação, que foi 
concluída nesta terça-feira (24), contou 
com a dedicação de 15 homens que 
realizaram pintura dos postes, troca da 
iluminação, reforço na limpeza e con-
serto dos bancos.

“Pensando no bem estar das pessoas 
e nos festejos da padroeira do Setor 3, a 
Praça João Bandeira foi completamente 
revitalizada e esperamos que a popula-
ção faça bom uso do equipamento que é 
um patrimônio da comunidade”, ressal-
tou o secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv), Jorge Trindade.

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

Trabalho Pleno
Treinamento capacita 115 

alunos em vendas

Realizado na última segunda-feira 
(23), no Centro de Convenções de So-
bral, o workshop ‘Treinamento em 
Vendas’ capacitou 115 alunos, que re-
ceberam conhecimentos sobre como 
aumentar as vendas, como ser um 
vendedor de si mesmo, abordagem e 
captação de clientes e superação dos 
limites em vendas. Durante a formação, 
foram arrecadados cerca de 300 quilos 
de alimentos não perecíveis, que foram 
doados a instituição ‘Casa Viva a Vida’.

Uma iniciativa da Prefeitura de So-
bral, coordenada pela Secretaria de 
Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico (STDE), a formação foi uma rea-
lização da LabX, através do Programa 
Trabalho Pleno, e contou ainda com 
o apoio da D2 Consultoria e da Inove 
Consultoria Jr.

Em noite de festa Residencial Nova Caiçara recebe 
mais 256 famílias e Centro de Educação Infantil

Uma grande festa celebrou a entrega 
oficial de moradias para mais 256 fa-
mílias no Residencial Nova Caiçara, 

na noite dessa terça-feira (24). Com essas, já 
são 1.108 famílias morando no maior con-
junto habitacional do interior do Ceará. Na 
solenidade, o governador Camilo Santana, a 
vice-governadora Izolda Cela, o prefeito Ve-
veu Arruda e o deputado Ivo Gomes assina-
ram ordem de serviços para construção de 
dois Centros de Educação Infantil no bairro 
Cidade José Euclides, na área do Residencial 
Nova Caiçara, e no bairro Dom Expedito.

O Nova Caiçara contará com 3.364 apar-
tamentos, beneficiando mais de 15 mil pes-
soas. “Um dos maiores sonhos de uma mãe, 
de um trabalhador, de um pai de família é ter 
o teto próprio e sair do aluguel, muitas famí-
lias moravam em situações precárias. Vocês 
não imaginam a nossa alegria de ver esse 
empreendimento sendo entregue hoje. São 
mais de 3.300 unidades que começou com o 
Governador Cid, na época que eu era secretá-
rio, e agora nós entregamos mais uma etapa 
aqui pra vocês”, afirmou o governador Cami-
lo Santana.

O prefeito de Sobral Veveu Arruda 
anunciou que em janeiro será realizada 
uma nova entrega para outras 832 famílias 
no Residencial Nova Caiçara e ressaltou a 
melhoria da qualidade de vida dessas pes-
soas. “Muitas estavam morando em área de 
risco, compartilhando casa com familiares 
ou amigos e pagando aluguéis caros e agora 
vão fazer essa economia e morar num lugar 
decente. Aqui no Nova Caiçara, assim como 
todo o bairro José Euclides e Vila União será 
implantado o piloto do Ceará Pacífico aqui 
em Sobral”, afirmou Veveu Arruda.

Durante a solenidade o Prefeito de So-
bral também destacou o avanço nas áreas 

da educação, saúde e desenvolvimento 
social. “Hoje também comemoramos os re-
sultado de avaliação da educação no Brasil 
que diz que Sobral tem a melhor educação 
pública municipal do Brasil e aqui irão morar 
estudantes dessas escolas. Também comemo-
ramos grandes conquistas na área da saúde 
como a redução da mortalidade infantil para 
menos de 10 óbitos a cada mil nascidos vivos 
e também conseguimos reduzir em 90% a 
quantidade de famílias que viviam na extre-
ma pobreza. Todas as ações fazem parte da 
nossa política de fazer de Sobral um lugar 
bom de se viver”.

A vice-governadora Izolda Cela, coorde-
nadora do Ceará Pacífico, afirmou que a área 
que envolve o Residencial Nova Caiçara, 
bairro Cidade José Euclides e Vila União será 
uma área de implantação de um projeto pi-
loto do Ceará Pacífico. “O desafio que todos 

devem assumir é transformar aquele lugar 
num lugar muito bom de se viver, num lugar 
maravilhoso. A área é muito boa, é uma área 
da cidade muito bem escolhida, inclusive com 
uma linda vista da serra, um espaço amplo 
com acessos que vão ser cada vez melhor es-
truturados, perto da Estação do VLT. É necessá-
rio a cooperação de todos para que tenhamos 
esse bom lugar de se viver. Aquele território 
terá a implantação de um novo projeto com 
reforço na ações de segurança pública e ações 
de âmbito social, como urbanização, melho-
ria de iluminação e projetos sociais que visem 
garantir oportunidades para a juventude”.

Para o deputado estadual Ivo Gomes, 
“esse é o bairro mais chique de Sobral. Apar-
tamentos novos, todo pavimentado, sanea-
do, drenado, com jardim e equipamentos de 
esporte. Daqui a pouco vamos começar as 
creches, as escolas, vai ficar tudo nos trinques. 
Muitas cidades do Ceará não têm a quan-
tidade de apartamentos que temos aqui. É 
uma nova cidade que nasce dentro de Sobral. 
Muito mais feliz do que quem está chegando 
aqui para morar estão as pessoas que contri-
buíram para que este empreendimento fosse 
viabilizado”.

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


