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Prefeitura empossa mais de 400 novos
servidores do IJF e Frotinhas

Os profissionais foram convocados após aprovação em concursos públicos

O prefeito Roberto Claudio participou da solenidade de posse
dos novos servidores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do
Instituto Doutor José Frota (IJF). Ao todo, 407 profissionais de nível
médio e superior reforçarão os quadros de funcionários dos hospitais
da Rede de Urgência e Emergência do Município, sendo 353 para o IJF
e 54 para a SMS. Os servidores foram convocados após aprovação
em concursos públicos e terão suas lotações definidas de acordo
com as necessidades de cada unidade hospitalar.
O IJF, referência no socorro a traumas de alta complexidade,
contará com novos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
técnicos de laboratório, técnicos de radiologia, assistentes sociais,
farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista e
cirurgiões dentistas.

Já os Hospitais Edmilson Barros (Frotinha de Messejana), Evandro
Ayres de Moura (Frotinha de Antônio Bezerra) e o Distrital Maria José
Barroso de Oliveira (Frotinha de Parangaba) receberão mais médicos
para os cargos de cirurgião e clínico geral.
A superintendente do IJF, Riane Azevedo, destaca que o
maior contingente de pessoal vai para a o IJF2, que receberá 243
profissionais, sendo os outros 110 para a reposição daqueles que
se aposentaram. “Para nós do IJF e para a população de Fortaleza,
este é um momento muito importante. A gente precisa desses
profissionais por sermos um hospital de urgência e emergência e
a gente tem que trabalhar realmente, lidando com pacientes de
traumas graves”, disse.

Para o médico endoscopista Adriano Vasconcelos, que participou do concurso em 2015, a expectativa é
grande. “Desde que éramos acadêmicos de Medicina, já tínhamos contato com a grande escola que é o IJF,
e agora temos a oportunidade de mostrar nosso serviço para a população de Fortaleza, que tem uma
população carente. É a grande oportunidade da minha vida. A responsabilidade é grande, mas é muito
gratificante”, declarou.

“Na contramão do que vem acontecendo
no restante do país, mantemos a folha
em dia e fazemos concurso para essa
grande quantidade de profissionais de
uma linha de cuidados extremamente
importante, que é a do trauma”

“A quantidade foi baseada no estudo de
reposição de quadro de aposentados
e na estimativa da necessidade e
da expansão das obras, calculando
que isto vai aumentar a capacidade de
internamentos e a capacidade cirúrgica”

Joana Maciel - Secretária de Saúde

Roberto Claudio - Prefeito

Saúde

Infraestrutura

Prefeitura entrega Base Descentralizada do SAMU 192
Fortaleza no Terminal do Antônio Bezerra

Prefeitura e Governo do Estado entregam túnel da Av.
Alberto Sá

pág. 02

pág. 03

02
Saúde

Prefeitura entrega Base Descentralizada do SAMU
192 Fortaleza no Terminal do Antônio Bezerra
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Fale com a Regional

destaque

Regional I
Endereço / Tel - Rua Dom Jerônimo,
20 - Otávio Bonfim

Durante a entrega da nova base,
38 socorristas do SAMU foram
homenageados pelo trabalho de
atendimento das vítimas do Edifício
Andrea, que aconteceu em outubro. Eles
receberam do Prefeito uma placa que
simboliza o agradecimento pelos serviços
prestados. O coordenador dos Hospitais
e Unidades Especializadas, Romel Araújo
e o gerente do Samu Fortaleza, Frederico
Arnaud, também foram condecorados.

/ 085 3214.3309

Regional II

Regional III

Endereço / Tel - Av. Jovita Feitosa,
1264 - Parquelândia / 085 3433.2501

Regional IV
Endereço / Tel - Av. Dr. Silas
Munguba, 3770 - Serrinha /
085 3433.2800

Regional V
Endereço / Tel - Av. Augusto dos
Anjos, 2466 - Siqueira /
085 3433.2919

Regional VI
Endereço / Tel - Rua Padre Pedro
de Alencar, 789 - Messejana /
085 3488.3124

Regional Centro
Endereço / Tel - Rua Major Facundo,
907 - Centro / 085 3254.3427

Foto: Thiago Gaspar

Endereço / Tel - Rua Professor
Juraci Mendes de Oliveira - Edson
Queiroz / 085 3241.4839

Essa é a nona base descentralizada do SAMU. Até 2020, a meta é chegar a 15 bases distribuídas

O prefeito Roberto Cláudio entregou, na
quinta-feira 19 de dezembro, a nona Base
Descentralizada do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU), localizada no Terminal
do Antônio Bezerra. O intuito é reduzir o tempo
resposta de cada ocorrência, priorizando sempre
os casos mais graves.
A base no Terminal do Antônio Bezerra conta
com uma sala para repouso e permanência das
equipes, compostas por 12 profissionais, a cada
plantão de 24 horas. Duas ambulâncias e duas
motolâncias ficam no local. São equipamentos
novos e adequados para a assistência devida no
atendimento móvel.
O bairro Antônio Bezerra representa hoje cerca
de 14% de todas as ocorrências da Cidade, com

“

42.048 casos de janeiro a outubro de 2019. As
principais demandas são: acidentes de trânsito,
urgências cardiológicas, quedas, dispneia,
violência interpessoal, entre outras emergências.
De acordo com a titular da Secretaria Municipal
da Saúde (SMS), Joana Maciel, é preciso que, além
do investimento em material, haja também o
investimento nos profissionais.
“Nossa frota é toda nova. Além dos 24 veículos
que temos circulando na cidade, temos mais
dez de reserva, para suprir em qualquer
intercorrência. Mas além disso, nós investimos
em educação permanente, nossa equipe é muito
motivada e preparada para o atendimento. E
o tempo é fundamental para o sucesso nesse
atendimento”, afirmou.

É um conjunto de mudanças, como descentralização das bases,
capacitação de proﬁssionais e novas ambulâncias, o que diminuiu o
nosso tempo de atendimento de 30 minutos para 13 minutos. Com
a expansão do programa, ao longo do próximo ano, a tendência é
que a gente reduza ainda mais e, quem sabe, chegue ao padrão da
Organização Mundial da Saúde, que é de 10 minutos

”

“Imaginei a quantidade de vítimas que estavam soterradas. Foi algo surreal. Em 22
anos de SAMU, acho que isso é o que vai ficar guardado na minha memória”, lembrou
a coordenadora de base, que guarda lembranças boas também e se sente grata
pela homenagem prestada. “O reconhecimento por parte da Prefeitura é uma honra.
Realmente, quem esteve lá e trabalhou sabe que foi lamentável, mas cada vida salva
foi o resultado de forças que foram unidas”
Zeneide Aquino - Homenageada pelo resgate do Edifício Andrea
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Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado entregam túnel da
Av. Alberto Sá na Regional II

Denominado Governador Beni Veras, o novo túnel é a última obra de infraestrutura entregue para a conclusão da Via Expressa

O prefeito Roberto Claudio e a vice-governadora Izolda Cela
inauguraram o túnel Governador Beni Veras, construído no
cruzamento das avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia
(Via Expressa), no Papicu (Regional II). O novo túnel permite a
conexão direta da Av. Alberto Sá com as ruas Tavares Coutinho e
Ana Bilhar, além da eliminação de quatro semáforos existentes na
avenida.
Esse é o segundo túnel construído sob a Via Expressa e
o último trecho que faltava para que a via se transformasse,
efetivamente, em uma avenida de tráfego expresso, com 5,2 km
de extensão, desde o Mucuripe até o bairro São João do Tauape. A
região recebeu projeto paisagístico, nova pavimentação, postes de
iluminação com luz branca, calçadas e ciclovia
“Hoje temos mais um túnel entregue. Ele permite que
a Via Expressa realmente se torne expressa, sem
semáforos, ajudando o trânsito e o transporte
público com faixa preferencial de ônibus e, além
disso, permite conexão mais rápida entre o
aeroporto e Mucuripe”
Roberto Claudio - Prefeito

“Essa obra é muito importante, pois possibilita
a estruturação do trânsito, favorecendo os
deslocamentos em Fortaleza, sendo muito
relevante para todos, pois sabemos que esse é um
dos desafios das grandes cidades. Ele qualifica a Via
Expressa nessa parceria do Governo do Estado com a
Prefeitura por meio do programa Juntos por Fortaleza”
Izolda Cela - Vice-governadora

Na oportunidade, Roberto Claudio anunciou que o trecho do
Riacho Maceió ao lado do túnel está em processo de licitação, o
que possibilitará a urbanização do manancial existente entre a
Varjota e a Av. Abolição.
Com obras iniciadas em dezembro de 2017, o novo túnel
possui 460 metros de comprimento e quatro faixas de tráfego,
sendo duas por sentido. A região recebeu projeto paisagístico,
nova pavimentação, postes de iluminação com luz branca,
calçadas e ciclovia.
Com obras iniciadas em dezembro de 2017, o novo túnel
possui 460 metros de comprimento e quatro faixas de tráfego,
sendo duas por sentido
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Prefeitura entrega 264 unidades do Residencial Vila do Mar III

Empreendimento beneficia moradores que viviam em área de risco

O prefeito Roberto Cláudio entregou 264 apartamentos
da segunda e última etapas do Residencial Vila do Mar III. O
empreendimento beneficia moradores que viviam em área
de risco. Além dos apartamentos, a Prefeitura de Fortaleza
entregará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento
Habitacional de Fortaleza (Habitafor), 370 melhorias habitacionais
no bairro Pirambu (Regional I), nesta terça-feira (24/12). “As
melhorias beneficiam famílias que permaneceram na área do Vila
do Mar”, explicou Roberto Cláudio, que também vai inaugurar a
área de lazer na praça do Abel, completamente revitalizada na
terça-feira.
Cada apartamento do Residencial Vila do Mar III possui dois
“Estamos entregando estas residências para famílias
que nunca tiveram casa própria ou que moravam em
área de dunas, sem documentação, e que precisaram ser
desapropriada para fazer a urbanização do Vila do Mar.
Agora, elas terão o direito de começar um novo momento
da vida. A casa tem documento e é, definitivamente, delas.
É um imóvel que pode ser deixado em herança, servir de
aval e de garantia para crédito e financiamento”

quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda,
distribuídos em 49m². A primeira etapa, com 240 apartamentos,
foi entregue pelo prefeito Roberto Cláudio em dezembro de 2018.
Olinda Marques, titular da Habitafor, destacou os números da
política habitacional da gestão Roberto Cláudio. “Esta entrega do
Vila do Mar é especial, porque são moradores de área de risco,
da beira da praia e que vinham sofrendo com as subidas da maré.
Vamos celebrar o final do mandato do Prefeito, em 2020, com 30
mil unidades habitacionais construídas”, completou.
Ao todo, o Residencial Vila do Mar III beneficia 504 famílias
oriundas de intervenções urbanísticas vinculadas ao Projeto Vila
do Mar.

“Hoje, estou alegre e satisfeita com o Prefeito. Morava de
aluguel. Agora, vamos ter casa própria, vou pagar só a
água e a luz. É um dinheiro que sobra para comer melhor,
se divertir”
Maria Vidal de Sousa - Aposentada

Roberto Claudio - Prefeito
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Mais de 57 mil cães e gatos da cidade já
foram atendidos pelo VetMóvel
7.000

castrações;

2.855

implantes de
microchips
(registro animal);

19.569 consultas;
16.886 vacinas;
8.759 testes de
triagem para
Calazar.

2.748

Foto: Marcos Moura

hemogramas

Lançado em Julho de 2018, o Programa chegou este mês a castração de número 7.000

Gerido pela Coordenadoria Especial de Proteção e BemEstar Animal (Coepa), que é vinculada à Secretaria Municipal da
Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o VetMóvel faz parte do
plano de ações programadas com o objetivo de conscientizar a
população de Fortaleza e envolvê-la no combate contra os maus
tratos, cuidados e abandono de animais. Atuam no VetMóvel quatro
médicos veterinários, sendo um clínico geral, um anestesista e dois
cirurgiões.
As castrações são destinadas aos animais oriundos de ONGs,
abrigos de animais, protetores independentes e tutores de baixa
renda. É obrigatória a apresentação do Número de Identiﬁcação
Social (NIS), RG, CPF e comprovante de endereço. Para realização da
esterilização, os tutores que agendaram o atendimento pela manhã
devem chegar até às 8h e, no período da tarde, devem comparecer
até às 12h ao VetMóvel, com tolerância de uma hora em cada turno,
e os animais devem estar banhados e sem carrapatos.
O VetMóvel também oferece todos os dias, até às 15h, vacinação
antirrábica e testes para diagnósticos de Calazar. As consultas

Quer atendimento
para o seu animal?
As atividades gratuitas de consulta veterinária, vacinação
antirrábica, registro geral animal e exame para diagnóstico do
Calazar são disponibilizados aos animais de tutores do público
em geral. Já as castrações são destinadas exclusivamente aos
animais de tutores de baixa renda e oriundos de ONGs e protetores
independentes, sendo obrigatória a apresentação do NIS, RG, CPF e
comprovante de endereço dos tutores para a realização do serviço.
As castrações precisam ser agendadas presencialmente na Coepa,
que agora funciona na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e
Cidadania (AMC), na Avenida Desembargador Gonzaga, 1630, bairro
Parque Iracema.

são realizadas de 8h às 17h, destinadas aos animais cujos tutores
resgatarem as 40 ﬁchas de atendimento, que são entregues a partir
das 7h. O equipamento também oferece, gratuitamente, registro
geral animal e distribuição de material educativo com informações
sobre bem-estar animal e guarda responsável.
Nesse período, o VetMóvel proporcionou atendimentos a cães
e gatos em diversos bairros e regiões, como Aerolândia, Aracapé,
Aldeota, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Barroso, Benﬁca, Bom
Futuro, Bom Jardim, Cajazeiras, Cambeba, Centro (Paço Municipal,
Urbfor, Praça do Ferreira), Cidade 2000, Cidade dos Funcionários,
Cocó, Cristo Redentor, Damas, Dionísio Torres, Edson Queiroz, Granja
Lisboa, Granja Portugal, Jacarecanga, Jangurussu, Jardim América,
Jardim das Oliveiras, Jardim Iracema, Joaquim Távora, Jóquei Clube,
José Walter, Messejana, Mondubim, Montese, Moura Brasil, Papicu,
Parangaba, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura,
Parreão, Pici, Praia de Iracema, São Gerardo, São João do Tauape,
Siqueira, Varjota, Vila Peri e Vila Velha, entre outros.

“

A adoção de crianças ainda é um drama

“De forma pioneira na Cidade, a Prefeitura de Fortaleza colocou em prática
frequente
emdanosso
País. Nados
maior
gratuitamente
o controle
saúde e bem-estar
animaisparte
oriundos
de tutores,
oferecendo
diversos
serviços
gratuitos
no
VetMóvel,
das capitais, o período médio para se dentre
eles, a castração animal, seguindo todos os protocolos da Organização
conseguir sucesso gira em torno de 12
Mundial da Saúde (OMS). Além disso, a gestão municipal está sempre
Graças
à parceria
entreONGs,
a SDHDS,
ouvindomeses.
e trabalhando
em parceria
com os abrigos,
protetores
independentes
e
com
os
tutores
de
baixa
renda”
a Primeira-dama e o TJCE, conseguimos
Toinha Rocha
- Coordenadora
especial de
e Bem-Estar
a redução
do prazo
deProteção
habilitação
emAnimal

Fortaleza, reduzindo acentuadamente a
ﬁla de espera. Estamos muito felizes com
“O VetMóvel é uma
política
de assistência
veterinária que
popular
gratuita,
mas
essa
realização,
sabendo
ainda
tem
também de saúde pública. Animais abandonados vítimas de maus tratos que
muito caminho pela frente”
andam pelas ruas acabam sendo, muitas vezes, vetores de doenças. Ao passo
que a gente trata os animais com dignidade, respeito e acolhimento, a
gente está dando uma contribuição direta à saúde pública”

Nogueira,
Roberto ClaudioElpídio
- Prefeito

titular da SDHDS
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Clínica Veterinária Pública da Prefeitura de Fortaleza

A estrutura será equipada com consultório, ambulatório, enfermaria, farmácia, ambientes voltados à assepsia e esterilização, centro

Em agosto deste ano, o Prefeito Roberto Claudio assinou a
ordem de serviço que autoriza a construção da primeira clínica
veterinária pública de Fortaleza. O equipamento será instalado no
bairro Passaré (Regional VI) e fortalecerá a atenção aos direitos
dos animais da Cidade. O equipamento será coordenado pela
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP)
por meio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar
Animal (Coepa).
A estrutura será equipada com consultório, ambulatório,
enfermaria, farmácia, ambientes voltados à assepsia e
esterilização, centro cirúrgico, além de salas de preparo, de
recuperação e de espera. As obras serão executadas pela
Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e transformarão o
prédio que abrigava a Farmácia Viva em um lugar de referência no
tocante ao cuidado gratuito ao animal.

“Quando surgiu o serviço eu ﬁquei muito
feliz. A gente nem imagina quanto
custa fazer uma cirurgia particular. Eu
sempre acompanho o VetMóvel e utilizo.
Aproveito e chamo as outras pessoas e
divulgo. A gente sai com todas as orientações
porque é como se fosse uma pessoa. É um serviço
maravilhoso”
Crislane Maiara de Souza - Dona de casa

798
palestras
sobre
bem-estar
animal

