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Distrito de Rafael Arruda recebe mutirão
de combate ao mosquito Aedes aegypti

Dando continuidade a campanha 
realizada para combater o mos-
quito Aedes aegypti, a Prefeitura 

de Sobral intensificou as ações direcionadas 
para a conscientização da população sobre 
a importância da colaboração com os servi-
ços realizados pelo poder público fora dos 
imóveis. Esta semana o alvo da mobilização 
foi a população do distrito de Rafael Arruda, 

que recebeu uma força tarefa montada por 
uma equipe interdisciplinar.

De acordo com a secretária da Saúde, 
Mônica Lima, apesar do Distrito não apre-
sentar um número grande de notificações 
de pessoas com dengue, a gestão resolveu 
intervir nos cuidados dentro das moradias. 
“A maioria dos focos positivos estão sendo 
encontrados em locais onde os moradores ar-

mazenam água para o uso doméstico, como 
tambores, baldes e tanques” afirmou.

Desde a última segunda-feira (25), o car-
ro ‘fumacê’ está circulando nas ruas do Ra-
fael Arruda eliminando o mosquito adulto. 
A agente de combate a endemias Edna Ma-
ria Damasceno lembrou que “mesmo com a 
presença do carro fumacê nas ruas, é necessá-
rio que a população faça sua parte e elimine 
os focos do mosquito dentro de casa”.

O combate ao mosquito na região con-
tou com a parceria de 45 brigadistas da den-
gue, que são alunos das escolas públicas do 
Estado e Município, que têm a responsabili-
dade semanal de vistoriar seus colégios em 
busca de criadouros. A ação contou tam-
bém com a presença de 45 soldados do Tiro 
de Guerra, juntamente com os Agentes Co-
munitários de Saúde e Agentes de Combate 
a Endemias da localidade.

Combate ao trabalho infantil em Sobral é tema de encontro promovido pelo CREAS

Com o objetivo de discutir questões re-
ferentes ao Plano Municipal de Erradicação 
do Trabalho Infantil, o Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social Manoel 
Vieira Linhares (CREAS) de Sobral esteve 
reunido, na manhã desta quarta-feira (27), 
com o os representantes da rede de servi-
ços do Município. A atividade foi coordena-
da pela equipe das Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infan-
til (AEPETI).

Na ocasião, foi apresentado um balanço 
sobre o trabalho infantil no Município, as 

formas de notificação e acompanhamento 
das famílias pelo CREAS, além de discutir o 
fluxo de notificações, levando-se em conta 
a intersetorialidade e as funções de cada 
serviço.

O Plano Municipal de Erradicação do 
Trabalho Infantil foi criado em 2013 a partir 
de um diagnóstico das situações apresenta-
das na cidade e da rede de proteção e com-
bate. Em 2015, foi criada a equipe da AEPETI, 
com a função de monitorar ações do Plano, 
visando sua implementação e redução do 
trabalho infantil em toda a cidade.

Novo currículo de matemática é apresentado
para professores da rede municipal

Dando continuidade ao processo de ela-
boração da nova Política Curricular da Rede 
Municipal de Ensino, a Secretaria da Educa-
ção de Sobral apresentou a versão prelimi-
nar do Documento Curricular de Matemáti-
ca para professores do Ensino Fundamental, 
nos dias 26 e 27 de abril. “Contar com uma 
base curricular comum é o primeiro passo 
para garantir a todos os alunos o acesso ao 
mesmo conjunto de conhecimentos conside-
rados essenciais para sua formação, ainda 
que aprendam com diferentes professores em 
diferentes escolas”, explica a coordenadora 
de ensino, Edna Carvalho.

Com uma rede de ensino avaliada como 
a melhor do País, Sobral tem o objetivo de 
ter um dos três melhores sistemas de ensino 
das Américas, até 2022, tanto em termos de 
qualidade, como em equidade. A partir das 
experiências vivenciadas em sala de aula, os 

professores estão contribuindo para o aper-
feiçoamento do novo currículo, que servirá 
de referência para as políticas de formação 
de professores, definição dos materiais di-
dáticos e avaliação da aprendizagem dos 
alunos.

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

Theatro São João recebe 
comédia ‘O Menino e o

Coelhão’ neste sábado (30)

O palco do Theatro São João recebe-
rá neste sábado (30), a partir das 17h, a 
comédia ‘O Menino e o Coelhão’. Com 
classificação livre, a encenação retrata a 
divertida história de um menino que não 
acredita na Páscoa, mas que só pensa 
em ganhar ovos de chocolate. Sua mãe 
o presenteia com um grande coelhão e 
o inesperado acontece: o Coelhão ganha 
vida, e a partir daí o convence de que ele 
deve acreditar na magia da Páscoa e no 
quanto é importante para as crianças. 

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

Pré-inscrição em cursos
de licenciatura para profes-
sores efetivos terminam na 

próxima quinta (5)

Visando a valorização dos profes-
sores e uma educação de qualidade, o 
Ministério da Educação está desenvol-
vendo o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (Parfor). 
Os professores efetivos dos anos finais 
do Ensino Fundamental, que ainda não 
possuem formação nas disciplinas que 
lecionam, têm até o dia 5 de maio para 
fazer a pré-inscrição em cursos de licen-
ciatura, através da Plataforma Freire, no 
endereço http://freire.capes.gov.br.

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

Campanha Nacional de Vacinação contra
Influenza inicia no próximo sábado (30)

No próximo sábado (30), a Secretaria da 
Saúde de Sobral dará início à campanha de 
vacinação contra o vírus H1N1, causador da 
influenza. Em Sobral, cerca de 37 mil pes-
soas devem ser imunizadas até o dia 20 de 
maio. A vacina é direcionada para os cha-
mados grupos prioritários, definidos pelo 
Ministério da Saúde.

13.517 crianças de 6 meses a 4 anos, 
2.580 trabalhadores da saúde, 2.603 gestan-
tes, 428 mulheres que deram a luz a pouco 
tempo, 16.946 idosos acima de 60 anos, 

1.234 pessoas com doenças crônicas, serão 
vacinadas gratuitamente.

Prefeitura realiza recapeamento
asfáltico em ruas e avenidas de Sobral

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria de Obras, está realizando o conserto e 
recapeamento asfáltico das ruas e avenidas 
do Município. As obras, que foram iniciadas 
nesta quarta-feira (27) no entorno do Mer-
cado Central, têm previsão de conclusão 
total para até o final de agosto.

De acordo com o secretário de Obras 
de Sobral, Ilo Santiago, os serviços que atu-
almente ocorrem no entorno do Mercado 
Central, posteriormente serão feitos nas 
demais ruas e avenidas da cidade, de acor-
do com um levantamento que está sendo 
concluído pela gestão sobre quais pontos 
necessitam com urgência deste medida.

“As ações estão sendo realizadas com a 
intenção de evitar acidentes e manter a segu-
rança dos motoristas e pedestres que circu-
lam, diariamente, em Sobral. Com isso, todas 
as ruas e avenidas que necessitarem de con-
serto serão recapeadas”, afirmou o Secretá-
rio. Para que o serviço de manutenção seja 
feito adequadamente, os locais atendidos 
serão parcialmente interditados, de acordo 
com a demanda do serviço.


