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Moradores da Cohab III participam da 
‘I Caminhada da Saúde’

Na manhã do último sábado (20), a co-
munidade da Cohab III se reuniu para uma 
grande caminhada pelas principais ruas 
do bairro. O objetivo da ação foi “estimular 
hábitos saudáveis e divulgar as atividades 
oferecidas no bairro pela unidade de saúde”, 
explicou a gerente Academia da Saúde, La-
risse Pontes.

Durante o percurso, os participantes 
também desempenharam o papel de dis-
seminadoras da campanha ‘Todos contra 
o Mosquito’, chamando atenção da popu-
lação sobre a importância do combate ao 

mosquito Aedes aegypti. A iniciativa contou 
com o apoio do Pinheiro Supermercado.

Nesta quarta (24)
Bike Sesporte realiza pedalada alusiva à 
mobilização contra o Aedes aegypti

Com o intuito de alertar a população 
sobralense para a importância do comba-
te ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria do Esporte, realiza-
rá nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, 
pedalada como parte da mobilização contra 
o mosquito transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika vírus. Partindo da Praça do Tea-
tro São João, o tradicional passeio ciclístico 
foi elaborado para incentivar a prática de 
atividades físicas e cooperar com a melhoria 
da qualidade de vida da população sobra-
lense.

“Nosso alvo é sensibilizar não apenas os 
participantes da pedalada, mas comover 
toda a população de Sobral para o controle 
e erradicação de criadouros do mosquito da 
dengue, chikungynya e vírus zika. Para isto, é 
crucial o envolvimento de todos, pois se cada 
um fizer seu papel, juntos combateremos es-
tas doenças e elucidaremos este problema tão 
sério”, destacou o secretário do Esporte de 
Sobral, Rosaldo Freire.

O Bike Sesporte mobiliza semanalmente 
cerca de 200 ciclistas e conta com uma es-
trutura composta por veículo de apoio, ba-
tedores da guarda de trânsito, carro de som 
e mesa com frutas, percorrendo as princi-
pais ruas da Cidade. Nesta edição, a peda-
lada contará com o apoio das secretarias da 
Saúde; Agricultura e Pecuária; Cidadania e 
Segurança. São parceiros da ação a Associa-
ção Sobralense de Ciclismo (Associc), Ataca-
dão e SobralNet.

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

Vidas em Ascensão
Escola de Cultura, 

Comunicação, Ofícios e 
Artes dá início a curso de 

tecelagem
A Escola de Cultura, Comunicação, 

Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) deu início, 
na última segunda-feira (15), ao curso 
profissionalizante de tecelagem para 
10 alunos. Para ofertar gratuitamente 
formação profissional, este é o quarto 
curso do ano promovido através do Pro-
jeto ‘Vidas em Ascensão’, que conta com 
o patrocínio da Petrobrás.

Oferecidas às segundas e terças-fei-
ras, das 14h às 17h20, as aulas trazem 
em seu cronograma introdução às artes 
da tecelagem com fios de algodão e lã 
em teares manuais, para a confecção de 
tapetes, jogos americanos, caminhos de 
mesa e outros utensílios têxteis.

Uma realização da Escola Nova de 
Artes e Ofícios, juntamente com a Ecoa 
Sobral, a formação possui 60 horas au-
las e conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria da Cul-
tura e do Turismo. Mais informações: 
site - ecoasobral.org ou (88) 3111-1661.

Secretaria da Saúde do Município muda de endereço
A Secretaria Municipal da Saúde infor-

ma que, desde o último dia 15 de feverei-
ro, está funcionando em novo endereço. 
O prédio fica localizado na Boulevard João 
Barbosa 776, ao lado da Igreja São Francis-
co. O horário de atendimento permanece o 
mesmo, de segunda a sexta, das 8h às 14h. 
Mais informações: (88) 3611-7758.

Secretaria da Saúde 
seleciona facilitadores do 

curso de Hemoterapia
A Secretaria da Saúde divulgou, na 

última quinta-feira (18), o edital de se-
leção para facilitador do curso básico 
de Hemoterapia da Escola de Formação 
em Saúde da Família Visconde de Sabóia 
(EFSFVS). Ao todo, estão sendo oferta-
das seis vagas para contratação imedia-
ta. As inscrições seguem até o próximo 
dia 26 de fevereiro e devem ser realiza-
das na sede da Escola, localizada na Ave-
nida John Sanford 1320, Junco. 

Para concorrer os candidatos pre-
cisam ter nível superior completo em 
enfermagem ou farmácia; experiência 
profissional em docência de, pelo me-
nos, um ano; experiência comprovada 
de participação em projetos e ativida-
des na área da saúde de, pelo menos, 1 
ano; estar regularizado no conselho da 
categoria; estar em pleno gozo de seus 
direitos civis e políticos; não incorrer nas 
regras de vedação de acumulação ilícita 
de cargo, emprego ou função pública. 

Confira o edital completo no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeito Veveu Arruda participa da posse da Diretoria 
da Subseção da OAB Sobral

O prefeito Veveu Arruda participou, na 
última sexta-feira (19), da posse da 
Diretoria da Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) Sobral para o tri-
ênio 2016-2018, que tem como presidente 
Rafael Ponte. Realizada no Centro de Con-
venções, na solenidade também foram em-
possados o novo Conselho Subseccional, a 
nova Diretoria da Caixa de Assistência dos 
Advogados do Ceará em Sobral, os repre-
sentantes da Escola Superior da Advocacia 
em Sobral e as Comissões Temáticas.

Participaram do evento os deputados 
Leônidas Cristino e Ivo Gomes, o Bispo Dio-
cesano Dom José Vasconcelos, o presidente 
da OAB Ceará, Marcelo Mota, além de auto-
ridades e representantes do Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública e 
advogados sobralenses.

Ações intersetoriais reforçam combate ao Aedes aegypti em Sobral

As ações da Prefeitura de Sobral no com-
bate ao Aedes aegypti estão acontecendo de 
forma intersetorial, com o envolvimento de 
todas as secretarias. Nos bairros e distritos 
são realizados mutirões com limpeza de ter-
renos baldios, quintais, rios e lagoas, poda 
das árvores, distribuição de calendários da 
coleta sistemática, apresentações teatrais, 
fiscalização de obras, além das vistorias dos 
agentes de endemias, que já visitaram 70 
mil imóveis, neste ano.

 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 
saúde fazem visitas semanais para monito-
ramento até que o agente de endemias vol-
te no próximo ciclo, dois meses depois. Na 
sede do município foi registrado índice de 
infestação de 0,63%. “Nosso trabalho é vol-
tado para reduzir índice de infestação e nossa 
meta é garantir a visita em 100% dos imóveis”, 
afirma o gerente do Centro de Controle de 
Zoonoses, Raimundo Dias Neto.

Foram identificados todos os imóveis 
públicos municipais, estaduais e federais e 
cada órgão montou suas brigadas formadas 
por servidores, que estão sendo capacita-
dos para fazer vigilância e eliminação dos 
focos dos mosquitos. Empresas privadas e 
indústrias, como a Votorantim, Grendene, 
Fábrica Coelho, e demais entidades tam-
bém estão formando suas brigadas de com-
bate ao Aedes aegypti.

Foco Na Zona Rural

O foco da prefeitura de Sobral é inten-

sificar o trabalho na sede dos distritos e 
nas localidades, onde foi detectado índice 
de infestação mais elevados por conta do 
armazenamento de água para consumo e 
falta de cuidados. O município estabeleceu 
uma agenda de mutirões nos distritos com 
intensificação das ações em Taperuaba, Ra-
fael Arruda, Aprazível e Jordão, que sinali-
zaram crescimento no número de focos do 
mosquito. Os atiradores do Tiro de Guerra 
TG/10-011 também auxiliam nesse traba-
lho com orientações aos moradores sobre 
formas de prevenção e cuidados para evitar 
focos do mosquito.

As escolas públicas municipais também 
estão envolvidas no trabalho de combate 
ao mosquito.  Nas reuniões de pais e mes-
tres são passadas orientações e foram cria-
das comissões para visitar as residências das 
famílias. E as Unidades de Saúde também 
estão realizando um trabalho de mobiliza-
ção nos bairros com caminhadas de sensi-
bilização, palestras nas escolas e formação 
de assembleia nos quarteirões onde são 
encontrados focos do mosquito, com ação 
direcionada de educação sanitária da popu-
lação, como distribuição de folder e rodas 
de conversa.


