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Combate ao Aedes Aegypti é intensificado
com envolvimento da sociedade em Sobral

A Prefeitura de Sobral está intensi-
ficando as ações de combate ao 
Aedes aegypti, mosquito trans-

missor da dengue, zika e chikungunya. O 
anúncio foi feito pelo vice-prefeito Carlos 
Hilton Soares e pela secretária de Saúde, 
Mônica Lima, durante entrevista coletiva 
concedida, nesta quarta-feira (27), à im-
prensa sobralense. “Estamos numa guerra 
contra o mosquito e vocês [imprensa] são fun-
damentais para que tenhamos êxito. Quase 
mil pessoas morreram de dengue no Brasil no 
ano passado, como se tivesse caído três aviões 
airbus”, alerta o vice-prefeito.

Nesta quinta-feira (28), a partir das 9h,  
será realizado um grande mutirão no distri-
to de Rafael Arruda, que apresentou o maior 
índice de infestação predial no Município. 
Na ocasião, o prefeito Veveu Arruda visita-
rá as residências que apresentaram focos 
do mosquito, reforçando a importância da 
participação de todos. “A população precisa 
estar alerta e cada um deve fazer o seu dever. 
Não conseguiremos vencer essa guerra se não 
tivermos o apoio da população”, afirmou a 
secretária de Saúde, Mônica Lima.

Em Sobral, são realizados seis ciclos de 
vistorias por 220 agentes de endemias, que 
visitam todos os imóveis habitados e não. 
Nos imóveis que apresentam algum foco do 
mosquito os agentes comunitários de saú-
de fazem visitas semanais para monitora-

mento até que o agente de endemias volte 
no próximo ciclo, dois meses depois. Neste 
ano, já está sendo concluído o segundo ci-
clo com mais de 72 mil imóveis vistoriados, 
apresentando um índice de infestação geral 
de 1,52%, sendo 1,19% na sede e 3,06% nos 
distritos.

As ações de combate ao mosquito es-
tão sendo realizadas de forma intersetorial, 
com o envolvimento de todas as secretarias 
de diversos setores da sociedade, como Uni-
versidades, Igrejas e empresas privadas. Nos 
bairros e distritos são realizados mutirões 
com limpeza de terrenos baldios, quintais, 

rios e lagoas, poda das árvores, distribuição 
de calendários da coleta sistemática, apre-
sentações teatrais, fiscalização de obras, 
além das vistorias dos agentes de endemias. 

O Centro de Zoonozes tem sistemas 
informatizados, que registram que 90% 
dos focos do mosquito estão dentro das 
residências, principalmente, em tambores, 
tanques, potes, ralos, baldes, banheiros em 
desuso, bandejas do gelágua e piscina em 
desuso. Sempre que notar possíveis focos 
do mosquito, a população pode ligar para 
o Centro de Zoonses: (88) 3611-2619/ 3614-
9333/ 5356.

 Prefeitura de Sobral firmará parceria com instituições para combate ao aedes aegypti
Para traçar estratégias de combate ao 

aedes aegypti, o prefeito Veveu Arruda es-
teve reunido, nesta quarta-feira (27), com 
o reitor da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA), Fabianno Cavalcante, além 
da vice-reitora, Izabelle Mont’Alverne, e dos 
pro-reitores. O objetivo foi solicitar apoio 
da instituição para a luta contra o mosquito 
transmissor da dengue, zika e chikungunya. 
“Não conseguiremos vencer esta guerra sem o 
apoio da sociedade e suas instituições. Quere-
mos contar com a colaboração da UVA”, disse 
o prefeito Veveu.

“Nós podemos contribuir bastante para 
amenizar este problema. Este é o papel da 
Universidade e temos uma parceria muito boa 
com a Prefeitura. A Universidade tem que se 

engajar nesta causa”, disse o reitor da UVA, 
Fabianno Cavalcante. Também irão colabo-
rar com a campanha a Diocese de Sobral, a 
Grendene, a imprensa sobralense e outros 
setores, como a construção civil.

O Município está com um índice de in-
festação predial de 1,52%, sendo 1,19% na 
sede e 3,06% nos distritos. A meta é deixar 
esse índice abaixo de 1% em todo o muni-
cípio. A população também pode colaborar 
denunciando possíveis focos do mosqui-
to, ligando para o Centro de Zoonses: (88) 
3611-2619/ 3614-9333/ 5356.

O anúncio foi feito pelo vice-prefeito Carlos Hilton Soares durante entrevista coletiva, nesta quarta-feira (27).

Definido esquema de segurança para passagem da Tocha Olímpica em Sobral
Na tarde da última quarta-feira (27), o 

Gabinete de Gestão Integrada do Município 
(GGIM) se reuniu para tratar do esquema de 
segurança da passagem da Tocha Olímpica 
dos Jogos Rio 2016, que passará por Sobral 
no dia 8 de junho.

Para garantir a segurança do evento, 
mais de 250 pessoas estarão envolvidas 
em todo o percurso. O contingente será 
formado por policiais Federais, Militares e 
Civis, por Guardas Civis Municipais, Agen-
tes de Trânsito da Coordenaria de Trânsito 
e Transporte Urbano, Corpo de Bombeiros, 

Atiradores do Tiro de Guerra 10-011, além 
de voluntários. Homens do Batalhão de Po-
liciamento de Rondas e Ações Intensivas e 
Ostensivas (BPRaio), auxiliarão na seguran-
ça de todo o perímetro, além do helicóptero 
da Coordenadoria Integrada de Operações 
Aéreas (Ciopaer).

“A passagem da Tocha Olímpica será um 
evento muito grande em todo o Brasil e em 
Sobral não pode ser diferente”, destacou o 
secretário de Segurança e Cidadania de 
Sobral, Erlânio Matoso. “Queremos e vamos 
fazer da melhor forma. Cada um pode contri-
buir para que o nome de nossa cidade possa 
ser bem divulgado, uma vez que será transmi-
tido internacionalmente”, concluiu.

Em todo o Brasil, a Tocha Olímpica pas-
sará por 329 cidades. No Ceará, 15 cidades 
receberão o revezamento da tocha; Aquiraz, 
Aracati, Barbalha, Barroquinha, Camocim, 
Cariri, Caucaia, Crato, Forquilha, Fortaleza, 

Granja, Irauçuba, Itapajé, Juazeiro do Norte, 
Massapê e Sobral. Destas, apenas Fortaleza 
e Sobral serão cidade celebração com sho-
ws ao final do revezamento.

Com um percurso de 12.400 metros, 
o evento terá 62 participantes do reveza-
mento. A previsão dos organizadores é 
que a Tocha Olímpica chegue na cidade às 
17h14min e que todo o percurso seja encer-
rado até às 19h.

CEI Dolores Lustosa inicia formação continuada para funcionários
O Centro de Educação Infantil Dolores 

Lustosa promoveu, no dia 18 de abril, pales-
tra para os funcionários de todos os setores 
sobre motivação e excelência no trabalho, 
proferida pela psicóloga Ancila. “Essa foi a 
abertura oficial do projeto de formações que 
teremos ao longo do ano, internamente, por-
que entendemos que todo funcionário tam-
bém é educador”, explicou a diretora do CEI, 
Ticiane de Sousa.

O objetivo foi levar para os funcionários 
a consciência da importância de cada um 
no processo de aprendizagem dos alunos 
para seu integral desenvolvimento. Na oca-
sião, foram trabalhados com os colaborado-
res aspectos como: automotivação para a 
realização de um bom trabalho; espírito de 
pertencimento ao todo e trabalho em equi-
pe; busca pela excelência no trabalho e auto 
valorização pessoal e profissional.

Vidas em ascensão
Internos da Casa Belém participam de curso de papel reciclado

Com o intuito de capacitar para a con-
fecção de papeis artesanais para o uso ar-
tístico e decorativo, a Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) 
deu início, no último dia 8 de abril, ao curso 
de papel reciclado para os internos do Ins-
tituto Beneficente Casa Belém. Promovida 
por meio do Projeto ‘Vidas em Ascensão’, a 
formação conta com o patrocínio da Petro-
brás e tem o objetivo de levar capacitação 
profissional e gratuita.

“É de muita relevância que estes cursos se-
jam oferecidos aos nossos internos, pois aqui 
fazemos um trabalho de reinserção social e 
capacitá-los com este curso certamente con-

tribuirá para este objetivo,” destacou a dire-
tora da Casa Belém Maria Ivone Mesquita, 
informando ainda que dará continuidade 
na confecção do material. “Nós pretendemos 
continuar produzindo papel reciclado para, 

através da venda, arrecadar fundos para a 
manutenção da instituição,” concluiu.

 “O curso é oferecido às sextas, sábados e 
domingos e terá 60 horas aulas. Logo após, 
também será ofertado aos internos da Casa 
Belém o curso de cartonagem,” informou o 
coordenador do Projeto, Gerardo Aragão. 

Uma realização da Escola Nova de Artes 
e Ofícios, juntamente com a Ecoa Sobral, a 
formação conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria da Cultura 
e do Turismo, da Autarquia Municipal do 
Meio Ambiente e da Imprensa Oficial do 
Município.


