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Obras do SAAE eliminam pontos críticos 
de fornecimento de água em Sobral

Alunos da Escola Araújo 
Chaves fazem mutirão de 

combate ao Aedes aegypti

Para conscientizar a população do 
distrito de Bilheira, os alunos do 6° e 9° 
ano da Escola Araújo Chaves, acompa-
nhados pelas professoras, realizaram 
uma ação de combate ao Aedes aegyp-
ti, na última quinta-feira (28). Os alunos 
visitaram estabelecimentos comerciais 
e residências orientando a comunidade 
sobre como evitar e eliminar possíveis 
focos do mosquito.

Durante o mutirão, os alunos distri-
buíram material educativo com medidas 
de prevenção ao mosquito e recolheram 
lixos espalhados pelas ruas e nos mu-
ros das residências. “A população precisa 
saber que estamos passando por um mo-
mento crítico e que realmente é perigoso. 
Se não há água parada, não tem mosqui-
to”, orientou a diretora da escola, Luidmi-
la Tomaz.

Prefeitura de Sobral inicia cadastramento de grupos de juventude
A Coordenadoria de Juventude da Prefeitura 

de Sobral inicia nesta quarta-feira (4), o cadastro 
permanente de grupos juvenis. O cadastro tem 
como objetivo identificar os grupos de juventu-
de e estreitar a relação deles com o Poder Público 
Municipal.

 “Queremos conhecer como e onde a juventude 
de Sobral se organiza, para criar o diálogo e para 
que a Prefeitura atue em parceria com esses grupos 
na construção das políticas de juventude”, destacou 
Igor Bezerra, coordenador de Juventude. 

Podem se cadastrar os diversos grupos de 
juventude, como coletivos, centros acadêmicos, 
grêmios estudantis, grupos de dança, grupos re-
ligiosos, grupos partidários, movimentos sobre 
diversidade sexual, gênero, raça e etnia, grupos de 
estudo, movimentos culturais, dentre outros.

Alunos dos Colégios Sobralenses participaram
de formação em protagonismo juvenil

O Colégio Sobralense Maria de Lourdes 
de Vasconcelos realizou, no último sába-
do (30), o I Encontro de Formação em Pro-
tagonismo Juvenil, preparatório para o II 
Congresso Estudantil das Escolas de Tempo 
Integral que ocorrerá em novembro. O en-
contro reuniu alunos líderes e vice-líderes 
de sala e presidentes de clubes juvenis do 
Colégio Maria de Lourdes de Vasconcelos 
(Aracatiaçu), do Colégio Sobralense Ma-
ria Dorilene de Arruda Aragão (Complexo 
Monsenhor Aloísio), e ainda 15 alunos que 
desenvolvem o projeto de protagonismo 
juvenil na Escola Estadual Israel Leocádio de 
Vasconcelos.

Na ocasião, os estudantes participaram 
de oficinas sobre protagonismo juvenil e 
movimento estudantil, ministradas por jo-
vens militantes do grupo Levante Popular 
da Juventude e do grupo UNIR de Sobral.

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

Banco de Mudas de Sobral 
distribuiu 7.415 mudas no 

mês de abril

O Banco de Mudas de Sobral dis-
tribuiu, no último mês de abril, 7.415 
mudas de plantas ornamentais, nativas, 
frutíferas e medicinais. Desse total, 1.894 
foram para os distritos de Jaibaras, Jor-
dão, Pedra de Fogo e São José do Torto. 
O Banco de Mudas atendeu, ainda, soli-
citações das cidades de Massapê, Meruo-
ca, Itapipoca e Fortaleza, com 567 mudas 
entregues.

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

A fim de assegurar a distribuição de 
água em Sobral, durante todo o mês de 
abril, o Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE) do Município mapeou áreas con-
sideradas críticas, onde o fornecimento era 
irregular por conta, principalmente, da bai-
xa pressão existente nas tubulações. E para 
regularizar o fornecimento, a Autarquia rea-
lizou a troca de tubulações, fazendo a inter-
ligação de todos os reservatórios.

Durante a intervenção, o Saae fez segui-
dos testes, garantindo que a água distribu-
ída estivesse dentro dos padrões exigidos 
pelo Ministério da Saúde  para o consumo 
humano. O serviço foi executado em pon-
tos mais elevados dos bairros Sinhá Sabóia, 

José Euclides e Renato Parente.
Reconhecimento popular
A população do bairro Terrenos Novos 

reconheceu o esforço feito pelo SAAE para 
garantir a normalidade do acesso à água.

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

Todos contra o Mosquito
Prefeitura promove reunião com representantes

da Igreja Católica da Região Norte

Na manhã da última terça-feira (03), 
o auditório Paulo VI, do Centro de 
Treinamento Dom Aldo de Cillo 

Pagottio (CETRESO), foi palco de reunião di-
recionada a debater o combate ao mosqui-
to Aedes aegypti, visando à conscientização 
e mobilização da população, através das ho-
milias e palestras realizadas pelos padres da 
região norte do Estado do Ceará.

A secretária da Saúde, Mônica Lima, e 
o secretário adjunto, Zezé Leal, mostraram 
aos líderes religiosos dados epidemiológi-
cos da dengue, comparando-os entre o os 
ciclo de visitas domiciliares dos agentes de 
combate a endemias. Os presentes pude-
ram ver que o mosquito está mais presente 
dentro das residências do que em terrenos 
baldios, como ocorria no passado, daí a ne-
cessidade do engajamento da população 
na luta contra o mosquito.

“Ao analisarmos os dados levantados pelo 
Centro de Controle de Zoonoses podemos ver 
que o mosquito migrou para dentro das resi-

dências, e isso requer um trabalho diferencia-
do para mobilizar, sensibilizar e conscientizar 
a dona de casa para fazer parte desse traba-
lho de formiguinha. Nesse momento, precisa-
mos contar com a dedicação de todos”, afir-
mou Mônica Lima.

O secretário adjunto, Zezé Leal, também 
utilizou sua fala para lembrar a importân-

cia do trabalho comunitário, da educação 
popular em saúde e disse que “o objetivo é 
manter Sobral livre do mosquito da dengue”.

O encontro contou com a presença do 
Bispo de Sobral, Dom Vasconcelos, e repre-
sentantes de paróquias de toda a Região 
Norte.

Sobral recebe visita de comitiva do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

O chefe de Gabinete do Prefeito, Luciano 
Arruda, recebeu nesta terça-feira (3), na Es-
cola de Comunicação Ofícios e Artes  (Ecoa 
Sobral), o presidente do Conselho Estadual 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Ceará, 
Odilo Almeida Filho, e o conselheiro do CAU, 
Romeu Duarte. Na pauta, a implantação do 
núcleo do Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB), em Sobral. “Temos um número signifi-
cativo de arquitetos atuando em Sobral e na 
região e uma escola superior de arquitetos 
com cerca de 500 estudantes. Então queremos 
trazer para Sobral experiências e boas ideias 
que possam contribuir propositivamente para 
a melhoria da qualidade de vida da cidade e 
do planejamento urbano”, disse Odilo Almei-

da.
Também participaram do encontro a 

secretária de Urbanismo, Patrimônio e Meio 
Ambiente, Gizella Gomes, e o assessor es-
pecial do Gabinete e ex-presidente e con-
selheiro vitalício do Instituto de Arquitetos 
do Brasil, Campelo Costa. Antes o grupo se 
reuniu com profissionais e estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo da região Norte e 
também visitou o Centro Histórico do Mu-
nicípio. 

“Fiquei maravilhado e encantado com a 
experiência de preservação urbana do Centro 
Histórico de Sobral. Realmente é um caso que 
deve servir de modelo para o País. A gente só 
vê coisas parecidas com o Centro de Sobral 
quando viaja para fora do Brasil. É bonito de 
se ver, importante de se propagar como boa 
prática de política de desenvolvimento urba-
no”, avaliou o presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Ceará.


