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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 

RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (DANOS HUMANOS) 
 
 

 A economia de Sobradinho se baseia no binômio agricultura/pecuária e 

há vários meses o município vem enfrentando um período de chuvas esparsas 

e insuficientes para reposição dos mananciais e reservatórios hídricos, 

culminando com uma situação de estiagem, que está afetando a cadeia 

produtiva e a vida das pessoas.  

 A Prefeitura Municipal vem trabalhando em ações de mitigação e 

resposta, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e as 

Secretarias Municipais, para suprir minimamente a demanda de água potável e 

dessedentação animal nas localidades do meio rural, e urbana.  

Até o momento 1965 pessoas estão sendo afetadas diretamente pela 

estiagem, sendo estas, aproximadamente 29 famílias estão sendo assistidas 

pelo poder público com a distribuição d’água.  

Cumpre destacar que toda a área do município está sofrendo os efeitos 

da estiagem, pois afeta a qualidade de vida dos cidadãos, quer seja pelos 

danos ambientais e/ou potenciais, como a baixa umidade do ar, a vegetação 

seca e as queimadas, a diminuição hídrica nos rios e riachos, além dos danos 

materiais e econômicos. Estes fatores impactam na vida das pessoas, causam 

problemas de saúde física e mental e, por conseguinte, refletem nas ações e 

nas políticas públicas assistenciais do município, já sobrecarregadas em razão 

da pandemia de COVID-19.  

Nesse sentido, devido aos efeitos da estiagem, inúmeras famílias já 

estão ou ficarão expostas à condição de vulnerabilidade social e econômica, 

motivando os serviços socioassistenciais e realização de ações que venham a 

suprir minimamente as necessidades básicas e garantir uma vida digna.  

              

 

                                                           Sobradinho,28 de dezembro de 2021. 
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