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Programa ‘Melhor em 
Casa’ é tema do Café com o 

Prefeito Veveu

O programa Melhor em Casa foi o 
tema do Café com o prefeito Veveu desta 
segunda-feira (23). “Eu considero um dos 
programas mais importantes, mesmo que 
ele não atenda um número grande de pes-
soas, ele atende pessoas que estão em uma 
situação de saúde muito grave e, geralmen-
te, são pessoas com dificuldades socioeco-
nômicas. Este programa oferece todos os 
cuidados médicos de que a pessoa neces-
sita com um serviço humanizado e acolhe-
dor, sem tirar o paciente da sua família e 
sem os riscos de contaminação e infecção 
hospitalar”, afirmou Veveu Arruda.

“O Melhor em Casa atende pessoas 
que estão acamadas em estado grave e 
ao invés de estar no hospital estão sendo 
atendidas em casa. Sobral é um dos pou-
cos municípios e talvez o único do interior 
do Ceará que faça esse tipo de atendimen-
to. Por isso eu digo que nós estamos cada 
vez mais oferecendo uma política de saúde 
mais perto das pessoas que mais precisam. 
Tem pacientes em situação de UTI, pacien-
tes com paraplegia, doentes de Parkinson; 
Alzheimeir e paralisia cerebral; pessoas 
com atrofia muscular espinhal; e pesso-
as em cuidados paliativos, que estão com 
câncer em estado terminal. Atualmente 
estão sendo beneficiadas 60 pacientes com 
cuidados diários por três equipes”, explicou 
o Prefeito.

Nesta segunda (23)
Central de Marcação de Consultas passa a 
funcionar em novo endereço

A Secretaria Municipal da Saúde informa que, 
a partir desta segunda-feira (23), a Diretoria de 
Regulação, Avaliação e Controle (DIRAC), conhe-
cida como Central de Marcação de Consultas, que 
funcionava na Avenida Dom José S/N, em frente a 
Praça da Santa Casa, passará a funcionar em novo 
endereço, na Rua Coronel Rangel, 330 – Centro. A 
Secretaria da Saúde informa ainda que o atendi-
mento à população não ficará suspenso devido a 
mudança feita para a nova instalação. 

Mais informações: (88) 3611.5342

6ª Conferência Municipal da Cidade de Sobral reúne 
cerca de 300 pessoas no Centro de Convenções

Para discutir o controle do desenvol-
vimento, expansão e infraestrutura 
urbana do Município, a Prefeitura Mu-

nicipal realizou, no último sábado (21), a 6ª 
Conferência Municipal da Cidade de Sobral, 
com o tema ‘Função Social da Cidade e da 
Propriedade’. Com a presença do vice-pre-
feito, Carlos Hilton Soares, o evento foi re-
alizado no Centro de Convenções e reuniu 
cerca de 300 pessoas, entre urbanistas, so-
ciólogos, promotores, estudantes e socieda-
de civil.

Na abertura do evento, Carlos Hilton So-
ares destacou a importância da sociedade 
na construção de uma cidade melhor. “So-
bral vive hoje um momento de expansão em 
vários setores, da educação básica à econo-
mia, gerando emprego, renda e cuidando dos 
mais necessitados. Mas para que ela cresça 
ainda mais e de forma sustentável, respeitan-
do a sua função social, precisamos de apoios 
que ultrapassem o poder público. Precisamos, 
mais do que nunca, do apoio da sociedade. 
Dialogar, ouvir o que os moradores acham do 
espaço urbano de Sobral, de que forma eles 
podem nos ajudar, como podemos, além da 
esfera pública, contribuir para o desenvolvi-
mento correto do nosso Município”, destacou.

Conhecedor do espaço urbano de So-
bral, o arquiteto e urbanista Edilson Aragão 
mediou o debate sobre a função social da 
cidade. Para ele “é fundamental que os cida-

dãos e cidadãs sobralenses saibam discutir os 
problemas do Município e como está sendo 
trabalhado os pontos negativos referentes ao 
espaço urbano. Então, hoje, a pergunta que 
nos propomos a responder é: o que estamos 
fazendo para tor nar possível a felicidade dos 
moradores de Sobral? Porque se não cumprir-
mos a função principal da cidade, que é fazer 
de Sobral abrigo para os sonhos de seus mora-
dores, ela não estará cumprindo sua função so-
cial. Por isso a importância dessa conferência”.

Pensar Sobral
A Conferência contou ainda com deba-

tes sobre ‘A Função Social da Cidade e os 
Espaços Públicos’, ‘A Função Social da Cida-
de e os Loteamentos Vazios Urbanos’ e ‘A 
Função Social da Cidade e a Habitação’. Por 

fim, os participantes apresentaram propos-
tas, como a implantação de uma política 
de mobilidade urbana e sistema integrado 
de transporte público, a criação de uma le-
gislação municipal que preserve os corpos 
hídricos e áreas verdes e a reestruturação 
dos conselhos urbanos e ambientais com 
criação de câmaras técnicas.

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

VI Semana do Bebê
Seminário discute acolhimento, cuidados e educação na primeira infância

Na última quinta (19) e sexta-feira (20), 
o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Uni-
versidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) foi 
palco do ‘Seminário: acolher, cuidar e edu-
car na perspectiva da inclusão da primeira 
infância’. A atividade compôs a programa-
ção da VI Semana do Bebê, que este ano 
aborda a ‘Paternagem e a cultura do cuida-
do na primeira infância’. A agenda contou 
ainda com palestras sobre a importância da 
paternidade na perspectiva da educação in-
fantil e promoveu oficinas de brincadeiras, 
contação de histórias, libras e cantigas de 
roda, entre pais e filhos de 0 a 6 anos.

Com a presença do vice-prefeito de 
Sobral, Carlos Hilton Soares, a abertura do 
evento destacou a redução histórica da taxa 

de mortalidade infantil no Município e o 
sucesso do trabalho intersetorial da gestão 
na primeira infância. “Sou um entusiasta do 
trabalho realizado pelo prefeito Veveu Arruda 
aqui em Sobral. A nossa gestão garante aten-
ção integral de qualidade à primeira infância 
e os números mostram o sucesso do nosso tra-
balho. Não à toa, registramos a menor taxa 
de mortalidade infantil da história, com 7,4 
óbitos a cada mil nascidos vivos, enquanto 
a taxa de mortalidade infantil brasileira é de 
15,3”, ressaltou.

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

VI Semana do Bebê
CEI José Lourenço da Silva realiza atividades com famílias de alunos 

O Centro de Educação Infantil 
José  Lourenço da Silva, localizado 
no bairro Santa Casa, promoveu 
diversas atividades na Semana do 
Bebê. Na última quarta-feira (18), a 
Estação da Família reuniu todas as 
famílias na Escola, visando integrar 
e fortalecer a relação família-es-
cola em prol da garantia da quali-
dade no atendimento na primeira 
infância.

Para que as famílias vivencias-
sem um pouco do momento da 

rotina de seus filhos, foram reali-
zadas oficinas de música, dança, 
artes e contação de histórias, além 
de orações, reflexões sobre o cui-
dar e educar as crianças. “Esses mo-
mentos com as famílias nos forta-
lecem pois são momento de prazer, 
diversão e  discussão, que nos dão a 
certeza de que com a união e a par-
ticipação de todos alcançaremos o 
objetivo de um futuro melhor para 
nossas crianças”, avaliou a diretora 
do CEI, Joelma Xavier.

Na última sexta-feira (20), a Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza de Sobral e o Conselho 
Municipal de Assistência Social (CMAS) 
promoveram um encontro para celebrar 
o ‘Dia do Assistente Social’. Além dos pro-
fissionais da categoria, o evento reuniu no 
Centro de Educação à Distancia do Estado 
do Ceará psicólogos, pedagogos e traba-
lhadores do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS).

“Estou muito feliz em celebrar este dia 

com vocês, não só com os assistentes sociais, 
mas com todos que colaboram conosco para 
prestarmos um serviço de qualidade para 
nossos cidadãos, principalmente no que 
diz respeito a conquista dos seus direitos”, 
comemorou a presidente do CMAS, Jane 
Mesquita.

Coordenando as atividades, o vice-
prefeito, Carlos Hilton Soares, destacou 
o crescimento da rede de assistência no 
Município. “Hoje contamos com equipa-
mentos como o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas), 
os seis Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), o Centro de Referência 
Especializado para População de Rua 
de Sobral (Centro Pop), entre outros, que 
contam com profissionais gabaritados para 
desempenhar bem o seu trabalho”,  afirmou.

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

Dia do Assistente Social é comemorado em 
evento no Centro de Educação à Distancia


