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Entre os dias 22 e 23 de junho, das 7h 
às 13h, o Caminhão do Peixe estará nos 
bairros Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cris-
to, respectivamente. Desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal e coordenado pela 
Secretaria da Agricultura e Pecuária, o Pro-
jeto ‘Caminhão do Peixe’ leva à população 
sobralense peixe e derivados (bolinha, lin-
guiça e filé de peixe) a preços mais baratos.

A ação, que conta com o apoio do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, beneficia ainda 
os produtores da Região, incrementando o 
comércio do pescado no Município.

Caminhão do Peixe atenderá 
os bairros Pedrinhas, 

Sumaré e Alto do Cristo
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Em Sobral
Secretaria das Cidades promove seminário com integrantes do 
Consórcio Municipal para Destinação Final de Resíduos Sólidos

Fórum Regional de Saúde destaca ampliação do
acesso aos serviços de saúde

Sobral sediou, nesta terça-feira (21), o 
I Fórum Macrorregional de Prepara-
ção para o Seminário Internacional 

de Avaliação do Programa de Expansão 
e Melhoria da Assistência Especializada à 
Saúde do Estado do Ceará (Proexmaes I). 
O objetivo foi pensar junto com gestores 
e técnicos das Coordenadorias Regionais 
de Saúde, das secretarias municipais de 
saúde, dos consórcios públicos de saúde 
e da rede de assistência propostas que 
serão apresentadas no Seminário, em ou-
tubro, no Centro de Eventos do Ceará, em 
Fortaleza.

Na ocasião, a secretária executiva de 
saúde do Estado, Lilian Amorim, destacou 
o aumento do acesso da população aos 
serviços de saúde, com a implantação da 
nova rede de saúde do Ceará, a partir de 
2007. “Graças a um esforço e capacidade 
do nosso ex-governador Cid Gomes que ini-
ciou a política de interiorização dos serviços 
de saúde para que fosse dada à população 
acesso a procedimento que antes só exis-
tiam em Fortaleza. Hoje temos 19 especia-

lidades nas 19 Policlínicas espalhados pelo 
Estado, que estão sempre se adequando 
ao perfil epidemiológico de cada região de 
saúde. Nosso desafio é usar 100% da capa-
cidade de oferta desses serviços”, disse.

O prefeito Veveu Arruda falou da im-
portância do evento e de discutir “a políti-
ca de saúde que cumpre o papel estratégico 
de assegurar qualidade de vida para as pes-
soas e ser um vetor para o desenvolvimen-
to econômico e social de qualquer lugar. 
Temos feito esse esforço em Sobral quando 
nos impomos o desafio de reduzir a mor-
talidade infantil e estamos com a taxa de 
mortalidade infantil de 7,4. Esses bons re-
sultados são sinal de que somos capazes de 

enfrentar os muitos problemas que temos. 
Precisamos nos enxergar como região para 
pensarmos juntos estratégias não apenas 
para a saúde, mas pensarmos soluções 
para outros problemas de educação, eco-
nomia, cultura que promovam o desenvol-
vimento regional”.

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

A Secretaria das Cidades realizou, nes-
ta terça-feira (21), reunião com os prefei-
tos e representantes membros do Con-
sórcio Municipal para Destinação Final de 
Resíduos Sólidos (Comderes) da região do 

Vale do Acaraú. O evento discutiu ações 
e perspectivas da Central de Tratamento 
de Resíduos (CTR), a primeira no Ceará, 
para o atendimento dos 15 municípios 
integrantes do consórcio. A reunião acon-
teceu no auditório do Fórum Dr. José Sa-
boya de Albuquerque, em Sobral.

 “É extremamente importante, sobretu-
do quando pensado no futuro e na saúde 
pública, a destinação correta dos nossos 
resíduos. Para isso, estamos hoje reunidos 
tratando da regulamentação desse consór-
cio, haja vista que ainda há municípios na 
nossa região que precisam urgentemente 
se adequar ao Plano de Gerenciamento, 

primeiramente extinguindo seus lixões e 
implementando ações que desenvolvam o 
bom uso desses materiais”, explicou o se-
cretário das Cidades, Lúcio Gomes.

Para o secretário Estadual do Meio 
Ambiente, Artur Bruno, “Sobral é um dos 
10 municípios do Ceará que possui Plano 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, extinguiu seus lixões e realiza pro-
jetos de coleta sustentáveis. É um município 
diferenciado que trata a sustentabilidade 
como foco na gestão. Um modelo a ser se-
guido”.

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

Prefeito de Sobral empossa conselheiros do Conselho 
Municipal da Economia Solidária de Sobral

O prefeito de Sobral, Veveu Arruda, 
deu posse, na manhã da última terça-feira 
(21), aos 18 conselheiros do Conselho Mu-
nicipal da Economia Solidária de Sobral. 
Criado em outubro de 2015 e regulamen-
tado em março de 2016, os conselheiros 
foram escolhidos e tomaram posse na 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds).

Durante a cerimônia, Veveu Arruda 
destacou a importância do novo Conse-
lho. “Este Conselho é mais um elemento 
que a gestão municipal terá para a consoli-
dação da economia solidária como política 
pública no nosso Município. É o governo e 

a sociedade civil, atuando de mãos dadas, 
para garantir, além de recursos, o envolvi-
mento de toda a sociedade no cumprimen-
to das políticas voltadas para a economia 
solidária”, concluiu.

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

‘Semana do Meio Ambiente 2016’ tem início 
nesta quarta-feira (22)

Entre os dias 22 e 29 de junho, a Pre-
feitura de Sobral estará realizando a ‘Se-
mana do Meio Ambiente 2016’, que este 
ano trabalha o tema ‘A Cidade e a Saúde’. 
O evento, que é aberto para toda a popu-
lação, irá abordar o mau uso da água e le-
vantar questões ambientais do Município 
para o debate, promovendo junto à socie-
dade uma campanha de conscientização 
quanto ao desperdício.

A programação terá início às 18h des-
ta quarta-feira (22), no Centro de Educa-
ção À Distância (CED). “Serão dois grandes 
momentos. O primeiro ocorrerá nesta quar-
ta-feira, no Sesc, onde iremos apresentar 
aos nossos técnicos ambientais, gestores e 
profissionais voltados a área de meio am-

biente o diagnóstico sustentável de Sobral, 
realizado pela equipe do Projeto Sobral de 
Futuro. Iremos disseminar para este pú-
blico, especificamente, a real situação da 
nossa cidade e como devemos trabalhar 
para ampliar as nossas ações contra o des-
perdício de água”, explicou a secretária de 
Urbanismo, Gizella Gomes.

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

Roda de conversa dá inicio a programação da V Semana 
de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas de Sobral

No bairro Dom Expedito,  a noite de 
segunda-feira (20) foi marcada por uma 
roda de conversa sobre a prevenção e o 
risco quanto ao uso de drogas. A conver-
sa fez parte da programação da V Semana 
de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas 
de Sobral, organizado pelo Conselho Mu-
nicipal Sobre Drogas (COMAD). Com o 
tema ‘Da Prevenção ao Cuidado: Come-
ça com Cada um de nós’, a programação 
segue até o sábado (24) com seminários, 

torneio de futebol e rodas de conversas 
com jovens e suas famílias.

Nesta quarta-feira (22), a agenda é a 
‘Pedalada pela Vida’, um passeio ciclístico 
pelas principais ruas da cidade, com saí-
da às19h da Praça do Theatro São João, 
e amanhã será realizado o ‘Torneio de 
Futebol da Integração’, no Ginásio Po-
liesportivo Dr. Plínio Pompeu, que busca 
fortalecer as práticas esportivas como 
estratégia de prevenção. A programação 
se encerra na sexta (24), com  o seminário 
‘Da Prevenção ao Cuidado’, no qual serão 
discutidos temas como Redução de Da-
nos, Direitos Humanos; Justiça e Drogas; 
e Respeitabilidade e Cuidado.

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

A fim de levar uma proposta de sus-
tentabilidade, o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Sobral (SAAE) promo-
veu, na manhã da última segunda-feira 
(20), reunião com representantes e lide-
ranças dos conjuntos habitacionais Jato-
bá I e II. A ideia do Projeto, que é piloto, é 
reaproveitar o óleo de cozinha dos mora-
dores para a fabricação de sabão domés-
tico.

De acordo com o gerente de esgoto 
do SAAE, Junior Nobre, a ideia consis-
te em diminuir os impactos ambientais 
ocorridos com o descarte do óleo de cozi-
nha no sistema de esgotamento sanitário 
do Município. “Infelizmente muitos mo-
radores de Sobral derramam as sobras do 
óleo no sistema de esgoto e até nas galerias 
pluviais. A ideia aqui é criar uma fonte de 
renda, enquanto se cuida do meio ambien-
te”, concluiu.

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

SAAE apresenta projeto de 
sustentabilidade a lideranças 

dos conjuntos Jatobá I e II


