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Lançado Plano de Enfrentamento ao Mosquito 
Aedes Aegypti em Sobral

A vice-governadora Izolda Cela e o pre-
feito Veveu Arruda lançaram, nesta 
quinta-feira (7), o Plano Estadual de 

Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegyp-
ti para a macrorregião Norte. Com o tema 
‘Todos contra o Mosquito’, a campanha foi 
lançada em solenidade realizada no Centro 
de Convenções, reunindo prefeitos e repre-
sentantes da saúde dos municípios da Zona 
Norte.

“Sobral é primeira cidade do interior do 
Ceará que recebe essa mobilização para ar-
ticular as pessoas de toda a Região para que 
possamos ter em cada município do nosso 
Estado o compromisso de vencer a luta contra 
este mosquito. Penso que o comprometimen-
to, responsabilização, definição de metas e 
monitoramento, compartilhamento de boas 
experiências para que sejam copiadas é muito 
potente para esse enfrentamento que temos 
contra o aedes aegypti”, destacou a vice-go-
vernadora, Izolda Cela.

O prefeito Veveu destacou a importân-
cia da participação de todos para eliminar 
o mosquito. “As ações do setor público, Mu-
nicípio, Estado e Governo Federal, são funda-
mentais e obrigatórias, mas insuficientes. É 
primordial a participação de todas as pessoas 
seja no lugar de estudo, trabalho e lazer para 
não deixar o mosquito nascer. Precisamos do 
empenho maior ainda de cada um de vocês, 
mobilizar toda a comunidade sobralense e 
da Zona Norte. Temos que fazer um pacto da 
Região Norte para erradicar o mosquito”, ava-
liou.

“Ações simples, de rotina, podem evitar 
o mosquito”, afirmou o secretário de Saúde 
do Estado, Henrique Javi, durante a apre-
sentação sobre as causas e consequências 

da dengue, chikungunya e zika. “Precisa-
mos unir forças, realizar ações preventivas e 
estimular essa prática. Precisamos de todos 
para atingirmos o resultado desejado e evitar 
a presença do mosquito”, reforçou Henrique 
Javi.

A ação faz parte do Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti 
lançado pelo governador Camilo Santana. 
O Comitê visa propor, articular, coordenar e 
avaliar as ações de controle do vetor, para 
reduzir a incidência das doenças e seus efei-
tos, além de auxiliar a pesquisa relacionada 
às ações de vigilância, prevenção, atenção à 
saúde e controle da dengue, chikungunya e 
zika.

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

Prefeito Veveu Arruda empossa novos 
conselheiros tutelares

Em solenidade realizada na quinta-feira 
(7), no auditório da Escola de Cultura, Co-
municação, Ofícios e Artes (Ecoa), o prefeito 
Veveu Arruda; acompanhado pelo vice-pre-
feito Carlos Hilton, o deputado estadual Ivo 
Gomes e membros do secretariado, empos-
sou os novos membros do Conselho Tutelar 
de Sobral, para o mandato 2016-2019.

Durante a posse dos cinco novos con-
selheiros, Veveu comemorou os excelentes 
resultados obtidos pelo Município nas áreas 
de saúde, educação e no combate à extre-
ma pobreza. “Nós construímos a menor taxa 
de mortalidade infantil da história de Sobral, 
alcançando o índice de apenas 9%. Nós redu-
zimos também o número de famílias, que se 
encontravam em situação de extrema pobre-
za de 8 mil, quando nós assumimos a gestão, 
para 790. Sobral hoje já atende a 47% das 
crianças em creches, enquanto o Brasil atende 
a 25% da demanda de crianças de 0 a 3 anos, 
e tudo isso é fruto de um trabalho conjunto e 
constante, inclusive, por meio do importante 

papel dos conselheiros, que atuam para se fa-
zer cumprir os direitos das crianças e adoles-
centes”, destacou.

Os cuidados com os jovens foram des-
taque na fala do deputado estadual Ivo Go-
mes. “Não há, nenhum outro município, pelo 
menos no nosso Estado, com um nível e uma 
rede de proteção da criança e adolescente 
como a de Sobral, e isto precisa ser mantido 
através da grande conquista que foi a criação 
do Conselho Tutelar no Brasil”, constatou.

A solenidade contou ainda com a pre-
sença dos vereadores Christiane Coelho, 
Emídio Silva e Itamar Ribeiro, e da presiden-
te do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Valéria Araújo.
Confira os nomes dos novos conselheiros 
tutelares de Sobral
Maria do Livramento Neta da Silva
Wagner Ribeiro de Albuquerque
Romário de Araújo Sousa
Sândalo Augusto Farias Linhares
Maria Jakeline B. de Sousa

Dados da Firjan
Diário do Nordeste destaca alto nível de 
desenvolvimento de Sobral

A edição de quinta-feira (7) do Caderno Negó-
cios, do jornal Diário do Nordeste, destacou a última 
avaliação realizada pelo Índice Firjan de Desenvolvi-
mento Municipal (IFDM), onde Sobral é citado como 
um dos dois únicos municípios do Nordeste a pos-
suir o maior índice de desenvolvimento, ao lado do 
Eusébio. O Firjan acompanha o crescimento socio-
econômico do País, de acordo com os patamares 
de educação, saúde, emprego e renda.

O resultado da pesquisa da Firjan constata o 
sucesso do trabalho realizado pelas últimas ges-
tões no Município. Com foco na educação, os da-
dos da IOEB apontam o modelo da educação pública da cida-
de, como a melhor do Brasil. Além disso, Sobral foi incluído no Guia de Investimento 
Estrangeiro do grupo Financial Times, pela terceira vez consecutiva, como uma das cidades 
mais promissoras para receber investimentos estrangeiros de todo o mundo.

Abertas Inscrições para o 
Coral Vozes de Sobral

A Escola de Música Maestro José 
Wilson Brasil está com inscrições aber-
tas para o Coral Vozes de Sobral. Ho-
mens e mulheres, a partir de 16 anos, 
podem se inscrever gratuitamente até 
o dia 31 de março, na sede da escola, 
localizada na Av. Dom José Tupinam-
bá da Frota, 1126 - Centro. Os ensaios 
acontecem sempre as segundas e 
quartas-feiras, das 19h às 21h.

Criado em 1998, o Coral de Vozes é 
um dos grupos musicais vinculados à 
Escola de Música de Sobral, que realiza 
apresentações nos mais diversos am-
bientes e eventos sociais do Município. 
Seus componentes são membros da 
sociedade de Sobral, que voluntaria-
mente se encontram duas vezes por 
semana para aprender e ensaiar um 
repertório, normalmente da música 
popular e, desse modo, levarem boa 
música a população. Informações: 
(88) 3611-5484.


