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Projeto Sobral de Futuro
Faturas da água trarão mensagem para 
promover a sustentabilidade
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Concluída ampliação da rede de esgoto na Avenida 
Tabelião Ildefonso Cavalcante e Rua Floriano Peixoto

A Avenida Tabelião Idelfonso Cavalcan-
te e a Rua Floriano Peixoto, no Centro 
de Sobral, receberam obras do Proje-

to de Ampliação do Sistema de Esgotamen-
to Sanitário, coordenado pela Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria de Obras 
(Sebras). A partir de agora, a população des-
sas localidades poderá dar um destino final 
ao esgoto que antes ficava acumulado em 

suas casas.
Como parte da ação, a equipe técnica 

socioambiental da Sebras realizou visitas 
domiciliares na região, informando aos mo-
radores e comerciantes que eles já podem 
realizar a ligação do esgoto de sua residên-
cia à caixa de inspeção, colocada na calçada 
durante a execução da obra.

“O nosso objetivo, a partir dessas ações, 

é ampliar os serviços de saneamento básico 
urbano no Município e promover a qualidade 
de saúde e de vida da população sobralense”, 
explicou o secretário de Obras, Ilo Santiago. 
Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral, por 
meio do Programa de Serviços Urbanos de 
Água e Esgoto, do Ministério das Cidades, o 
Projeto está atendendo moradores dos bair-
ros Centro, Derby e Pedrinhas.

 XXIV Encontro do Trabalhador Sobralense 
será realizado nesta sexta-feira (29)

Para celebrar o Dia do Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Prefeitura 
de Sobral e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sobral promovem nesta sexta-fei-
ra (29), a partir das 16h, na Praça de Cuba, o 24º Encontro do Trabalhador Sobralense.

Com diversos serviços de saúde, beleza e lazer, emissão de documentos, o encon-
tro também contará com apresentações culturais, tradicional corrida dos garçons, feira 
de artesanato, sorteios de brindes, dentre outros.

Com a participação de órgãos públicos, instituições, sindicatos, empresas e socie-
dade civil, o Encontro do Trabalhador Sobralense é uma realização do Ministério do 
Trabalho e Emprego, da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, e da CDL de Sobral, com o objetivo de ofertar inúmeros 
serviços à comunidade.

Veja a programação completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Guardas Municipais recebem certificados do 
Curso de Abordagem Tática

O secretário de Cidadania e Segurança de Sobral, Erlânio Ma-
toso, entregou o certificado de conclusão do Curso de Capacita-
ção de Abordagem Tática a 60 guardas municipais na terça-feira 
(26), em reunião administrativa no Centro de Convenções de So-
bral. O curso faz parte de uma série de ações permanentes de ca-
pacitações para melhor desempenho dos colaboradores.

“Quero agradecer a participação de todos nesse curso, onde fi-
cou claro o empenho e a vontade da Guarda Municipal de Sobral em 
estar sempre se capacitando e oferecendo o melhor serviço para a 
população sobralense”, frisou o secretário Erlânio. “Teremos outros 
cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Cidadania e Seguran-
ça. Serão abordados outros assuntos e também será aberto a todos 
os colaboradores que quiserem participar”, finalizou.

Na ocasião, que reuniu além da Guarda Municipal, demais 
funcionários da pasta, também foram ouvidas sugestões de todos para o melhor funciona-
mento do setor e demandas que foram prontamente encaminhadas para os responsáveis. 

Centro Pop realiza manhã de saúde para  usuários

Nesta terça-feira (26), o Centro de Refe-
rência Especializado para População de Rua 
de Sobral (Centro Pop) realizou uma manhã 
de saúde para seus usuários. Foram feitos 
17 atendimentos, onde foram realizados 
exames de tuberculose e testes rápidos de 
sífilis, HIV Aids e Hepatite, tipos B e C, além 
de orientação para prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis.
“Nosso objetivo é a promoção da saúde 

das pessoas em situação de rua. Devido ao pe-
ríodo chuvoso, constantemente, há ocorrên-
cias de usuários com doenças respiratórias, 
e quase sempre não procuram tratamento, 
ocorrendo a evolução de uma simples gripe 
para uma pneumonia ou tuberculose”, disse o 
coordenador do Centro Pop, Jean Ávila, res-
saltando que os testes rápidos ajudam na 
triagem, o que agiliza a resposta aos indiví-
duos e permite seu encaminhamento para 
a assistência médica e início de tratamento. 
“Se detectado algum problema, rapidamen-
te nós o encaminhamos para tratamento na 
rede pública”, concluiu.

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

Para promover um amplo debate e bus-
car soluções para melhorar a qualidade de 
vida ambiental em nossa cidade, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divul-
gará nas faturas de água dos usuários dados 
oficiais sobre sustentabilidade em Sobral. A 
iniciativa faz parte da proposta do Projeto 
Sobral de Futuro, que convida a população 
para pensar o futuro da cidade para os pró-
ximos 30 anos, e começa a ser posta em prá-
tica já neste mês de maio.

O diretor administrativo do SAAE, Vicen-
te Parente, enfatiza que “é necessário criar 
uma cultura de educação ambiental, princi-

palmente sobre o uso correto da rede coleto-
ra de esgoto e drenagem pluvial. Esse projeto 
vem se somar aos grandes investimentos que 
a Prefeitura de Sobral vem realizando nos últi-
mos anos”, concluiu.

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

SAAE conclui primeira fase 
de implantação de novo 

Sistema de Atendimento ao 
Público

O Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (SAAE) de Sobral procura sempre 
oferecer um serviço de qualidade e a 
cada dia promover a excelência no aten-
dimento ao público. Para tanto, concluiu, 
na última sexta-feira (22), a primeira fase 
de implantação de um moderno sistema 
de atendimento ao usuário, que consta-
rá de plataformas open-source, que con-
siste na manutenção própria e elimina 
gastos com softwares caros.

O Sistema de Atendimento com se-
nhas está sendo implementando pe-
los próprios técnicos de informática do 
SAAE, e a primeira fase consta de moder-
nização do sistema de controle de filas, 
com guichê de senha e chamada digital. 
Na segunda etapa será instalado um to-
tem para a emissão de senhas, tornando 
esta etapa do atendimento totalmente 
automatizada.

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

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros 

esta semana
A partir desta quarta (27) até a sex-

ta-feira (29), os moradores dos bairros 
Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo re-
ceberão o Caminhão do Peixe, sempre a 
partir das 7h. Eles poderão comprar filé, 
linguiça e bolinha de peixe por valores 
mais acessíveis. O equipamento atende-
rá os moradores até às 13h, ou enquanto 
durar o estoque.

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão do Peixe conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura e be-
neficia os produtores, incrementando o 
comércio do pescado no Município.


