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SAAE realiza atualização cadastral dos moradores 
do Residencial Nova Caiçara

Nesta semana, funcionários da Gerência 
de Relacionamentos do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), estão 
visitando o Residencial Nova Caiçara, a fim 
de fazer a atualização cadastral dos novos 
moradores com os dados dos titulares das 
unidades habitacionais. Neste momento, a 

ação se concentra nas quadras 2, 3, 4 e 5.
O cadastro se faz necessário para que os 

usuários possam receber a cobrança men-
sal corretamente e solicitar os serviços de 
manutenção de esgoto, ligação e desliga-
mento de água, além de receberem o forne-
cimento adequado. Para os moradores que 
não estiverem presentes em suas residên-
cias no momento da visita, o SAAE solicita 
que se dirijam à sede da autarquia para re-
alizar esta atualização. É necessário ter em 
mãos Identidade e CPF do titular do imóvel. 
Mesmo antes da realização do cadastro, os 
moradores do Residencial Nova Caiçara já 
usufruíam do fornecimento de água potá-
vel em suas moradias.

Iniciado curso de pinturas em tecido do Projeto Vidas em Ascensão
Para oferecer capacitação profissional gratuita, 

a Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa Sobral) deu início, na última segunda-feira (4), 
no Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas 
(Caps AD), ao curso de pintura em tecidos. Promovi-
do através do Projeto ‘Vidas em Ascensão’, a forma-
ção conta com o patrocínio da Petrobrás e de acor-
do com o coordenador do Projeto, Gerardo Aragão, 
“busca capacitar os participantes para a elaboração 
de pinturas decorativas em peças de uso residencial, 
como colchas de cama, toalhas de banho, jogos ame-
ricanos, panos de prato, dentre várias outras”.

Para a participante do curso Ana Maria Teixeira 
a formação abre possibilidades de ascensão profis-

sional. “Escolhi esta formação porque eu já trabalho 
com outras técnicas de pintura e vi nesta oportunida-
de uma chance de aperfeiçoamento e de aumentar 
minha renda, expondo e vendendo minhas peças em 
feiras de artesanato, e quem sabe um dia também 
poder passar o que aprendi para outras pessoas,” des-
tacou.

Com encontros semanais as segundas, terças e 
sextas-feiras, o curso possui 60 horas aulas e é mi-
nistrado pela experiente profissional da área, Mar-
lene Pontes. Com o apoio da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria da Cultura e do Turismo, a ca-
pacitação é uma realização da Escola Nova de Artes 
e Ofícios, juntamente com a Ecoa Sobral.

Rua de Lazer
Prefeitura leva tarde de lazer 

para população do Padre 
Palhano

Futsal, dança, show cultural, tênis de 
mesa e apresentação do grupo de idosos 
da comunidade serão algumas atividades 
que irão acontecer na próxima sexta-feira 
(08), na Praça do bairro Padre Palhano, a 
partir das 16h30, durante mais uma edição 
do Projeto ‘Rua de Lazer’, da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria do Esporte.

O Projeto tem o intuito de contribuir 
para o incentivo da interação social e a me-
lhoria na qualidade de vida dos habitantes 
de Sobral ofertando atividades para crian-
ças, jovens e adultos. O ‘Rua de Lazer’ já be-
neficiou cerca de 2000 pessoas nas edições 
anteriores, realizadas nas praças do Patro-
cínio e Bosque, no Parque da Cidade e no 
Residencial Nova Caiçara.

A ação conta ainda com o apoio da Se-
cretaria da Saúde, Secretaria de Cidadania 
e Segurança, Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos e Loja Nova Opção.

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

Projeto ‘Diniz Social’ entrega óculos gratuitamente a 
crianças atendidas pelo Cras Mimi Marinho

A Prefeitura de Sobral realizou, na última terça-feira (5), no Cen-
tro de Referência da Assistência Social (Cras) Mimi Marinho, 
a conclusão do projeto ‘Diniz Social’, pelo qual 35 crianças, 

com idade entre 6 e 12 anos, atendidas pelo Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, receberam óculos de grau. A iniciativa 
das Óticas Diniz, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza do Município (Seds), ofertou 
exames oftalmológicos gratuitamente e doou os óculos às crianças.

“Essa iniciativa das Óticas Diniz é um exemplo do que podemos 
fazer em benefício dos que mais precisam. A parceria público-privada 

sempre traz benefícios para a população em vulnerabilidade”, ressal-
tou a titular da Seds, Valdízia Ribeiro. “O objetivo é levar este projeto 
aos outros Cras de Sobral”, concluiu.

Cerca de 150 crianças passaram por uma triagem inicial. Des-
tas, 35 apresentaram a necessidade de uso dos óculos. “No dia 27 
de fevereiro, as crianças puderam escolher a armação que melhor se 
adaptava a seu rosto e, após a confecção das lentes, elas receberam os 
óculos prontos”, ressaltou a coordenadora do Cras Mimi Marinho, Li-
vramento Albuquerque. O projeto ‘Diniz Social’ conta também com 
o apoio da Secretaria da Saúde do Município.

Novo ‘0800’ é criado para atender chamados referentes à
iluminação pública em Sobral

A partir da próxima terça-feira (12), o 
número 0800-727-7173 será o novo ‘Dis-
que Iluminação Pública’ da Prefeitura de 
Sobral. Através deste contato, a popula-
ção solicitará demandas para a manuten-
ção de luminárias em praças, ruas e ave-
nidas da cidade. Esta ação é desenvolvida 
pela Secretaria de Conservação e Servi-
ços Públicos (Seconv), juntamente com a 
empresa Citelum, empresa ganhadora da 
licitação para executar o serviço.

Segundo o titular da Seconv, Jorge 
Trindade, o novo ‘0800’ terá o período de 
atendimento ampliado e com equipes de 
plantão, para suprir possíveis situações 
de emergência. “O diferencial desse novo 
‘0800’ é que a população poderá entrar em 
contato conosco 24 horas por dia, todos os 

dias da semana e solicitar os reparos, seja 
na sede ou nos distritos”, explica.

O prazo para a execução varia de 
acordo com o serviço cobrado pela po-
pulação. No caso de serviços de rotina, 
como troca de lâmpadas, o atendimento 
chegará em, no máximo, 48 horas após 
o lançamento do pedido no sistema. Em 
casos mais complexos, o serviço pode 
demorar até 5 dias, dependendo da sua 
complexidade.

“Esse é mais um serviço que a Prefeitura 
implantou para melhor atender a popula-
ção e resolver os problemas rotineiros do 
sistema de iluminação pública. Pretende-
mos, desta forma, ampliar o serviço e ga-
rantir mais conforto e segurança ao nosso 
povo”, concluiu Jorge trindade.

Recorde
Banco de Mudas de Sobral distribuiu mais 
de 9 mil mudas no mês de março

No último mês de março o Banco de 
Mudas de Sobral bateu o recorde na distri-
buição de mudas dos últimos 3 anos. Fo-
ram 9.461 mudas de plantas ornamentais, 
nativas, frutíferas e medicinais distribuídas 
para os distritos de Jaibaras, Jordão, Pedra 
de Fogo, São José do Torto, Patos, Patriarca, 
Bonfim e para a localidade de Boqueirão 
(zona rural da sede).

O Banco de Mudas atendeu, ainda, soli-
citações das cidades de Massapê, Meruoca, 
Coreaú, Ibiapina, Pacujá, Cariré e Forquilha, 
com 856 mudas doadas. Também foram 
feitos plantios de mudas (arborização e pai-
sagismo urbano) nos conjuntos habitacio-

nais Jatobá I e II, na Praça do Patrocínio, na 
Avenida Fernandes Távora e no Residencial 
Nova Caiçara.

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


