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Os frequentadores do North Shopping 
Sobral receberam, na última quarta-feira 
(24) e quinta-feira (25), intervenções da 
Campanha ‘Sobral mais Limpa’, da Prefeitura 
de Sobral. Com o propósito de advertir a po-
pulação sobre os riscos e doenças que o lixo 
acumulado pode causar, a campanha é uma 
ação conjunta das Secretarias de Conserva-
ção e Serviços Públicos; Urbanismo, Patri-
mônio e Meio Ambiente; Saúde, e da Autar-
quia Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

Material educativo sobre resíduos só-
lidos e doenças causadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, calendários da coleta siste-

mática e um mini laboratório com telescó-
pio contendo as etapas de desenvolvimen-
to do Aedes aegypti, foram usados na ação 
de conscientização. Para o frequentador 
do shopping José Marcos de Oliveira “é de 
extrema importância que ações como esta 
venham até aqui, pois as pessoas não podem 
esquecer que o Aedes aegypti traz doenças 
como a dengue, chikungynya e zika, que cau-
sam inclusive a morte,” alertou.

A campanha ‘Sobral mais Limpa’ foi 
lançada no dia 22 de janeiro e realizará até  
março, várias intervenções em bairros da 
sede, além de ações pelos distritos de Ta-
peruaba, Rafael Arruda e Aprazível. Nesta 
edição, a ação contou ainda com o apoio 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará (Cagece), 3º Batalhão de Polícia Mili-
tar Ambiental (BPMA), Secretarias de Cida-
dania e Segurança; Educação; Tiro de Guerra 
TG-10.011, Ronda do Quarteirão, Conselhos 
Locais de Desenvolvimento Social e Saúde 
(CLDSS) e Defesa Civil de Sobral.

Campanha ‘Sobral Mais Limpa’ realiza 
ações no North Shopping Sobral

A Prefeitura Municipal, por meio da 
Secretaria de Tecnologia de Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), está com inscri-
ções abertas para 50 vagas para a ‘Oficina 
de Orientação para o Mercado de Traba-
lho’. A formação é gratuita e será realizada 
entre os dias 2 e 4 de março, das 19h às 
22h, no Centro de Convenções de Sobral.

Os interessados em participar deve-
rão se dirigir até o dia 1º de março (terça-
-feira), das 8h às 14h, a sede da STDE, lo-
calizada na Rua Visconde de Sabóia, 300 
– Junco, portando RG e CPF. As inscrições 
são gratuitas e as vagas limitadas.

A capacitação é uma iniciativa da Pre-
feitura de Sobral, coordenada pela STDE, 
através do Programa Trabalho Pleno, em 
parceria com a Inove Empresa Júnior RH 
– IVA. Mais informações: (88) 3611-4421 
/ 3614-2555.

Prefeitura oferece 50 vagas 
para ‘Oficina de Orientação 

para o Mercado de Trabalho’

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds), di-
vulgou, nesta quinta-feira (25), o resulta-
do final da seleção pública para formação 
de cadastro de reserva, para os cargos de 
auxiliar de cuidador (nível médio) e téc-
nico de referência (nível superior na área 
de psicologia).

Os vencimentos variam de um salário 
mínimo a R$ 2.269,50, e a carga horária 
será de 40h/semanais para os dois car-
gos. Mais informações: 3613-2022.

Confira o resultado no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura divulga resultado 
final da seleção para auxiliar 

de cuidador e técnico de 
referência

Agentes de combate às endemias são 
autorizados a entrar em imóveis abandonados

Foi publicado no Diário Oficial do Es-
tado, do último dia 15 de fevereiro, lei  de 
iniciativa do Poder Executivo, que autoriza 
a entrada de agentes de combate às ende-
mias em imóveis fechados, sejam eles pú-
blicos ou privados. A normativa surgiu da 
necessidade de intensificar o combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 

Para conseguir um resultado eficiente 
na eliminação de focos de proliferação do 
vetor, o poder público viu a necessidade de 
garantir que imóveis abandonados não ti-
vessem criadouros do Aedes, isso porque “a 
maioria dos focos encontrados são em obje-
tos que acumulam água para o consumo hu-
mano, como caixas d’água, garrafas, baldes, 
potes entre outros. E não em vias públicas e 
áreas comuns das cidades”, explicou a coor-
denadora da Vigilância a Saúde de Sobral, 
Francisca Escócio.

Mesmo com a dedicação dos governos  
municipal, estadual e federal; é muito im-
portante a participação de todos no com-
bate ao mosquito, evitando o contágio pela 
dengue, vírus zika e chikungunya. “Nossos 
agentes de combate às endemias trabalham 
durante todo o ano para que a população 

fique livre do mosquito, sempre instruindo o 
morador a lavar bem os depósitos que podem 
acumular água e tampá-los”, afirmou a coor-
denador dos agentes de combate às ende-
mias, Everton Carneiro.

Prevenção

Quinzenalmente, o Centro de Contro-
le de Zoonoses de Sobral realiza vistorias 
em imóveis fechados/abandonados e em 
terrenos baldios. Todos esses pontos que 
apresentam riscos para a saúde pública 
são cadastrados, e uma equipe específica 
foi escolhida para monitorar esses locais. A 
eliminação do mosquito é feita através de 
agentes químicos ou biológico.

II Seminário do Pacto pelo Ceará Pacífico 
é realizado em Sobral

Visando construir coletivamente ações 
e serviços que contribuam para a re-
dução da violência e a promoção de 

uma cultura de paz, o Governo do Estado 
do Ceará promoveu, nesta quinta-feira (25), 
em Sobral, o II Seminário Territorial do Pacto 
pelo Ceará Pacífico. “Não temos fórmula má-
gica e o Ceará Pacífico não se trata de um pro-
grama com uma receita pronta, porque isso 
não funciona. A complexidade do problema 
exige a articulação eficiente e eficaz entre os 
poderes executivo, judiciário e legislativo, nas 
esferas municipal, estadual e federal e a socie-
dade civil, com envolvimento e participação 
de todos”, explicou a vice-governadora Izol-
da Cela, coordenadora do Pacto.

O prefeito Veveu Arruda agradeceu o 
Governo do Estado por ter a ideia de fazer 
o Ceará Pacífico. “É um desejo e sonho de to-
dos nós, uma ação plural que envolve todos 
os segmentos sociais, econômicos, religiosos 
e culturais nessa tarefa de construir nos am-
bientes em que vivemos, trabalhamos e nos 
divertimos num lugar tranquilo, harmônico e 
saudável”, afirmou.

Como parte das ações de segurança pú-
blica do Ceará Pacífico em Sobral foi implan-
tado o Batalhão de Policiamento de Rondas 
de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e 

a Coordenadoria Integrada de Operações 
Aéreas (CIOPAER), beneficiando toda a Re-
gião Norte. A comunidade dos bairros Vila 
União, Cidade José Euclides e do Residen-
cial Nova Caiçara receberão ações como 
o reforço do policiamento ostensivo, uma 
polícia comunitária, uma base fixa da Polí-
cia Militar, além de melhorias urbanísticas, 
na iluminação, pavimentação e projetos so-

ciais que visem garantir oportunidades para 
a juventude.

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

Prefeitura de Sobral alinha ações do Selo UNICEF e prefeito Amigo da Criança

O prefeito Veveu Arruda e secretários 
municipais de Sobral participaram, nesta 
quinta-feira (25), de reunião com setores en-
volvidos com a proposta do Selo Unicef e do 
Programa Prefeito Amigo da Criança para 
alinhamento e orientações. “É prioridade do 
meu governo a política vigorosa e qualificada 

que estamos desenvolvendo para a primeira 
infância porque sabemos que é neste período 
que será definindo o perfil, o caráter dessas 
pessoas no futuro. Parabenizo o Unicef e a 
Fundação Abrinq, com o Programa Prefeito 
Amigo da Criança, por essas iniciativas que 
inspiram os municípios a estabelecerem uma 
política prioritária para a primeira infância”, 
disse o prefeito.

Durante o encontro foram dadas orien-
tações de como usar a Plataforma Virtual de 
Acompanhamento do UNICEF. “A medida 
que vamos desenvolvendo atividades volta-
das para as crianças vamos cadastrando na 
plataforma e o Unicef vai apenas homologar 
os municípios que alcançaram os objetivos e 
as metas estabelecidas. Essa nova ferramen-
ta também irá gerar um arquivo permanen-

te, que servirá para que outros governos, em 
outras edições, tenham acesso às ações que 
foram realizadas e de que forma isso foi im-
pactante na melhoria de vida das crianças e 
adolescentes”, explica a articuladora munici-
pal do Selo Unicef, Carmen Soares.

O município de Sobral já foi certificado 
pelo Selo Unicef em todas as edições do 
programa e busca mais um Selo da edi-
ção 2013-2016 e o Prêmio Prefeito Amigo 
da Criança, Gestão 2013/2016, da Funda-
ção Abrinq, no qual  já foi reconhecido 
como Prefeito Amigo da Criança, Gestão 
2009/2012, pelo trabalho desenvolvido pela 
Estratégia Trevo de Quatro Folhas.

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


